
 

 

รหัสโปรแกรม : 27403 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพ – ฮำนอย VU 136 (14.50 - 17.05 น.) X X  
THE LIGHT HOTEL 
ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

2 
ฮำนอย – ทะเลสำบคืนดำบ – สะพำนแสงอำทิตย์ - 
วัดเฉินก๊วก -ซำปำ - โบสถ์หิน - ตลำดไนท์เมืองซำ
ปำ 

   
DELASOL HOTEL   

ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

3 

เมืองซำปำ– น่ังรถไฟวินเทจชมหุบเขำเมืองฮวำสวน
ดอกไม้ -ขึน้กระเช้ำไฟฟ้ำฟำนซิปัน ชมทะเลหมอก -  
ไหว้พระวัดฟำนซิปัน - Moana Cafe -หมู่บ้ำนกั๊ด 
กัด๊ 

   
DELASOL HOTEL   

ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

4 เมืองซำปำ – เมืองลำวไก – ชำยแดนจีน เวียดนำม   
ตลำดCoc Leu  - ร้ำนเย่ือไผ่ - ฮำนอย  - ถนน 36 สำย 

   THE LIGHT HOTEL 
ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

5 
แวะถ่ำยรูปด้ำนหน้ำสุสำนอดีตประธำนำธิบดีโฮจิ
มินห์ – สนำมบินฮำนอย – กรุงเทพฯ 
VU 137 (11.55 - 13.50 น.) 

 X X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้ำทัวร์ไทย 1,200 บำท/ท่ำน ตลอดกำรเดินทำง 

 
 
เดินทำง          12 - 16 // (ปิดกรุ๊ป) 13 – 17  เมษำยน  2566     
วันท่ี 1    กรุงเทพ – ฮำนอย  

11.30 น.          คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เดินทำงโดยสำยกำรบินโดยสำยกำรบิน Vietravel 
Airlinesโดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารใหก้บัท่าน 

14.50 น. ออกเดิทางสู่ เมืองฮำนอย ประเทศเวียดนำม โดยสำยกำรบิน Vietravel Airlines  เท่ียวบินท่ี VU 136 
17.05 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติโหน่ยบ่ำย เมืองฮำนอย ประเทศเวียดนำม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร เรียบร้อยแลว้น าท่านรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
    พกัที่  THE LIGHT HOTEL  ระดับ 4 ดำว**** หรือเทียบเท่ำ 
 
 



วันท่ี 2   ฮำนอย – ทะเลสำบคืนดำบ – สะพำนแสงอำทิตย์ - วัดเฉินก๊วก - ซำปำ - โบสถ์หิน - ตลำดไนท์เมืองซำปำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางชม ทะเลสำบคืนดำบ เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยู่ในย่านประวติัศาสตร์ใจกลางกรุง

ฮานอย เป็นสถานท่ีเงียบสงบ และมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ มีต านานเล่าสืบต่อกนัมาวา่คร้ังอดีตพระเจา้เล
ไทโต (Le Thai Yo) แห่งราชวงศ์เล ไดรั้บดาบศกัด์ิสิทธ์ิมาจากเต่าในทะเลสาบฮหว่านเก๊ียมน้ี ซ่ึงน ามาใช้
ท าสงครามกบัชาวจีนท่ีเขา้มารุกราน จนสามารถไดรั้บชยัชนะ ท าใหบ้า้นสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ 
พระองคท์รงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้กบัเต่ายกัษศ์กัด์ิสิทธ์ิ และเต่ายกัษไ์ดข้ึ้นมาฉกดาบ
ไปจากพระหัตถข์องพระองค ์แลว้หายไปในทะเลสาบ จึงเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งน้ีมีช่ือว่า ทะเลสาบคืน
ดาบ และชม สะพำนแสงอำทิตย์ (The Huc Bridge) เป็นสะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เช่ือม
ระหว่างริมฝ่ังกบัเกาะเนินหยก สะพานแห่งน้ีถือเป็นเอกลกัษณ์อีกแห่งหน่ึงของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บน
สะพานเราสามารถมองเห็นวดัเนินหยกได ้พอมองออกไปจากสะพานแสงอาทิตยก์็จะเห็นเจดียโ์บราณโผล่
ขึ้นพน้น ้ า ซ่ึงมีช่ือเรียกว่าทอ้งถ่ินว่าทาพรัว ซ่ึงหมายถึงหอคอยเต่า ปัจจุบนัในช่วงเปล่ียนฤดูกาล เราก็ยงั

สามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านเดินทางชม เจดีย์วัดเฉินก๊วก (TRAN AUOC 
PAGODA) เป็นวดัท่ีอยูใ่จกลางเมืองของเวียดนาม ใกลชิ้ดกบัทะเลสาบตะวนัตกของเมืองฮานอย สร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มร่ืน และบรรยากาศดี จึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งท่ีช่ืนชมความ
งามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตน้มหาโพธ์ิใหญ่ เป็นอีกจุดส าคัญท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ 
เพราะตามประวติัการเกิดขึ้นก็คือ เป็นตน้โพธ์ิท่ีน ามาจากประเทศอินเดีย ท่ีไดรั้บมอบ จากนายกรัฐมนตรี
อินเดีย และมีความเช่ือกันว่า นอกจากน้ียงัมีตน้มหาโพธ์ิตน้น้ีเป็นตน้ท่ีมีจุดก าเนิดสืบต่อจากตน้โพธ์ิท่ี
เจา้ชายสิทธตัถะประทบันัง่ตรัสรู้ มีการสร้างฐานลอ้มตน้โพธ์ิไว ้และประดิษฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ 

กลำงวัน   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองซำปำ เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจงัหวดัลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตาก
อากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เน่ืองจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมของ
บา้นเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผงัเมืองจึงมีลกัษณะเป็นแบบฝร่ังเศสท่ีถูกรายลอ้มไปดว้ยหุบเขาน้อย
ใหญ่ และธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  4-5 ช่ัวโมง)  
น าท่านชม โบสถ์หิน ส่ิงปลูกสร้างท่ีสร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมยัท่ีฝร่ังเศสปกครอง
เวียดนาม ซ่ึงเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาท่ีตอ้งมาเช็คอินกบัโบสถค์ริสตแ์ห่งน้ี ซ่ึงโบสถท์ าดว้ย



หิน สันนิษฐานว่าโบสถแ์ห่งน้ีสร้างโดยชาวฝร่ังเศส และยงัเป็นสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาของชาวฝร่ังเศส
ในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์   
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลำดไนท์เมืองซำปำ สินคา้ท่ีมาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตขึ้นมาจากชาวเขาทอ้ง
ถ่ินท่ีอาศยัอยูท่ี่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก สร้อย ก าไล และเคร่ืองประดบัของคนพื้นเมือง ผกั ผลไม ้และ
อาหารพื้นเมืองมากมาย ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
  พกัที่ DELASOL HOTEL  ระดับ 4 ดำว**** หรือเทียบเท่ำ 

 
วันท่ี3  เมืองซำปำ – น่ังรถไฟวินเทจชมหุบเขำเมืองฮวำสวนดอกไม้ -ขึน้กระเช้ำไฟฟ้ำฟำนซิปัน ชมทะเลหมอก -  

ไหว้พระวัดฟำนซิปัน - Moana Cafe -หมู่บ้ำนกัด๊ กัด๊ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่าน น่ังรถไฟวินเทจชมหุบเขำเมืองฮวำสวนดอกไม้ จากสถานีซาปาสู่ สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขา
ฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งสองขา้ง
ทาง เม่ือถึงสถานีกระเช้า น าท่าน ขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำและชมทะเลหมอกเพ่ือเดินทำงสู่ยอดเขำฟำนซิปัน 
ท่ามกลางมวลเมฆท่ีลอยละล่องอยู่รอบๆ ชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดบัความสูง 3,143 
เมตร ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรั้บการกล่าวขานวา่ “หลงัคำแห่งอนิโดจีน” 
(รวมค่ารถไฟและค่าขึ้นกระเชา้ฟานซีปันแลว้) และน ำท่ำนไหว้พระเพ่ือควำมเป็นสิริมงคลที่วัดฟำนซิปัน 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  VAN SAM แบบ BUFFET 
 น าท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา ซ่ึงจ าลองไฮไลทท่ี์เท่ียวแต่ละ

ท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ้่ายรูป ท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองด่ืมจ าหน่าย
ใหท้่านไดพ้กัด่ืมเคร่ืองด่ืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ พร้อมกบับรรยากาศสุดโรแมนติก  

 (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 



น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวมง้ด าและยงัเป็นหมู่บา้นท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาหมู่บา้นทั้งหมดของเมืองซาปา ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัเหล่าชาวเขาและชุมชน
เกษตรกรรมและการเพาะปลูกต่าง ๆ เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพความงดงามของธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ท่ีสุดน้ี หมู่บา้นกัต๊กัต๊ลอ้มรอบดว้ย นำข้ำวขั้นบันได บนหุบเขาท่ีสวยงาม, เนินเขาท่ีเขียวขจี และ
น ้าตกท่ีสวยงาม ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีไดเ้ห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของซาปา ตลอดการเดินทางเทา้จะ
มีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดร้านวางจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูพเิศษ สุกีป้ลำหม้อไฟ+ไวน์ดำลดั 
  พกัที่  DELASOL HOTEL   ระดับ 4 ดำว**** หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี 4    เมืองซำปำ – เมืองลำวไก – ชำยแดนจีน เวียดนำม - ตลำดCoc Leu – ฮำนอย – ร้ำนเย่ือไผ่ - ถนน 36 สำย 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลำวไก น าท่านเท่ียวชม ด่ำนชำยแดนบริเวณริมต้นแม่น ้ำแดง ซ่ึงฝ่ังตรงขา้มจะเป็น
ประเทศจีน เมืองเห่อโข่ว มณฑลยูนาน ให้ท่านไดถ้่ายรูป แวะซ้ือผลไมต้ามฤดูกาล และ สักการะศาลเจา้
บริเวณด่านชายแดน    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลำดก๊กเลี๊ยว (Coc Leu Market) เป็นตลาดในเขต
เศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ในจงัหวดัลาวไก ตลาดก๊กเล๊ียวท่ีน่ีจะมีสินคา้ทั้งของเวียดนาม และของจีน
ให้นักท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายหลายอย่าง 
ดา้นหนา้ของตลาดก๊กเล๊ียวก็จะมีผลไม ้ของสดขายอยูด่ว้ย นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกชม และชิมผลไมส้ดๆ
ไดท่ี้ตลาดแห่งน้ี 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองฮำนอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเวียดนาม
เหนือ เป็นเมืองขนาดเล็กท่ีมีความเก่าแก่ อายุมากกว่าพนัปี บรรยากาศในเมืองสวยงามโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล เต็มไปด้วยตึกรามบา้นช่องเก่าแก่คลาสสิก ผสมผสานกับวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมของคนเวียดนาม   ระหวา่งทางน าท่านแวะ ร้ำนเย่ือไผ่ (Bamboo Shop) น าท่านฟังบรรยายและเลือก



สินคา้ร้านเยื่อไผ่ซ่ึงผลิตขึ้นมาจากเยื่อไมไ้ผ่ เช่น ผา้เช็ดต่างๆ ผา้เช็ดพื้น ผา้ดูดฝุ่ น ผา้พนัคอ ชุดคลุมไหล่ 
ชุดสเลค และอ่ืนๆ รวมไปถึงสินคา้ต่างๆทั้งของกินของใช ้เส้ือผา้พื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟท่ีมีช่ือเสียง 

 ให้ท่านได้ อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สำย แหล่งช้อปป้ิงของฮานอย มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรร
มากมาย อาทิเช่น กระเป๋า, เส้ือผา้, รองเทา้, ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  พกัที่  THE LIGHT HOTEL  ระดับ 4 ดำว**** หรือเทียบเท่ำ 

 
วันท่ี 5  แวะถ่ำยรูปด้ำนหน้ำสุสำนอดีตประธำนำธิบดีโฮจิมินห์ – สนำมบินฮำนอย – กรุงเทพฯ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ของ สุสำนอดีตประธำนำธิบดีโฮจิมินห์ อยู่ท่ี จตัุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย
เป็นสถานท่ีเก็บศพภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่นโลง 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติฮำนอย เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน Vietravel Airlines เท่ียวบินท่ี VU 137 
13.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........ 

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันเดินทาง 
ราคาทัวรผ์ู้ใหญ่ / เด็ก 

ราคาเดินทาง15-20 ท่าน 
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

12-16 // 13-17  

เมษำยน  2566 
24,900บำท / ท่ำน  3,500 บำท / ท่ำน 

 
 

**หมำยเหต*ุ* โปรแกรมสำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ  
จะถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนำจร ไป-กลบั ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 
2. ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม 

ทำงบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หรือ หำกต้องกำรห้องพักแบบ 
DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทำงบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่ำน 1 ห้อง ท่ำนท่ี 3 อำจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ี
นอน ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัรูปแบบกำรจัดห้องพกัของโรงแรมน้ันๆ 

3. ค่ำอำหำร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)   
3.  ค่ำรถบัสปรับอำกำศ และ ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

4. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท / ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขและ
ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **กำรประกันไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยด้วยโรคประจ ำตัว, 
กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำม
เสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสียสติ, ตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้ง
บุตร, กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตำมเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

5.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงท่ีเป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!   

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 

2.  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 

3.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจาก  



ทางเวียดนามได้ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศให้กับคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านักระยะสั้นในประเทศ
เวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

4.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 

6.  ค่ำตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทำง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทย  

หำกหน่วยงำนรัฐบำลไทย และ/หรือ เวียดนำมมีกำรปรับเปลี่ยนข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรกักตัวเพิม่เติม และ/หรือ ขอเรียก             
ตรวจโรคเพิม่เติม ทำงผู้เดินทำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนเกนิ 

7.   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 

8.   กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และ หัวหน้ำทัวร์ไทย 1200 บำท/ท่ำน/ทริป  

เงือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง)  กรณีลูกค้ำท ำ
กำรจองก่อนวันเดินทำงภำยใน 30  วัน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเกบ็ค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน  

2. เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมดน้ีแลว้ 

3. ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
4. ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัว่าตอ้งการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจอง
ตัว๋เคร่ืองบินทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทำง 30 วัน คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกดิขึน้จริง  

    ในกรณีท่ีวันเดินทำงตรงกบัวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 45 วัน 

    แจ้งยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่ำทัวร์ โดยหักค่ำใช้จ่ำยตำมจริง เช่น ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน    

    โรงแรม และค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นอ่ืนๆ 

    แจ้งยกเลกิก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท่ีช ำระแล้วทั้งหมด 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า    
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบตำมเง่ือนไขของรำยกำรทัวร์ ออกเดินทำง  

 บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้



 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติั และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ
หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

 ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จ าก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวน
สิทธิ์การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้อัตราค่า 

 ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ  ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ 
จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ในกรณีที่พาสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป๊ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถใช้
เดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและ
ไม่สามารถเดินทางได ้) 

       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะองิ
ตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 

 

 



 
หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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