
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 27404 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
เดินทาง  12 – 15 ส.ค./ 13-16 ต.ค. / 20 -23  ต.ค.  2566 
 

 

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ -สนามบินฮานอย – เมืองลาวไก  
VU 136 (14.50 - 17.05 น.) 

X X  
MUONG THANH GRAND 

HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 

ลาวไก - เมืองซาปา – นั่งรถไฟวินเทจ – ขึน้กระเช้า
ไฟฟ้าฟานซิปัน ชมทะเลหมอก – ไหว้พระวัดฟานซิ
ปัน- หมู่บ้านกั๊ด กั๊ด– Moana Cafe – โบสถ์หิน - 
ตลาดไนท์เมืองซาปา 

   
DELASOL HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 เมืองซาปา –ร้านเย่ือไผ่ – ฮานอย – ถนน 36 สาย    
THE LIGHT HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 
ฮ านอย  –  แ ว ะ ถ่ า ย รู ปด านห น้ า สุ ส านอดี ต
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์  – สนามบินฮานอย – 
กรุงเทพฯ  VU 137 (11.55 - 13.50  น.) 

 X X  

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ,หัวหน้าทัวร์ไทยจ านวนเงิน  1,200  บาท/คน ตลอดการเดินทาง  

 (คณะเดินทาง 15-20 ท่าน) 

 

 

 

 
วันแรก     กรุงเทพฯ - สนามบินฮานอย – เมืองลาวไก 
11.30 น.          คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบิน Vietravel 

Airlinesโดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารใหก้บัท่าน 

14.50 น. ออกเดิทางสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietravel Airlines  เท่ียวบินท่ี VU 136 
17.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร เรียบร้อยแลว้น าท่านรับสัมภาระ  
เย็น   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองลาวไก เมืองเลก็ๆ กลางหุบเขาในจงัหวดัลาวไก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  
3  ชัว่โมง)  

    พกัที่  MUONG THANH GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
 



วันท่ีสอง   ลาวไก - เมืองซาปา – น่ังรถไฟวินเทจชมหุบเขาเมืองฮวาสวนดอกไม้ – ขึน้กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน ชมทะเล
หมอก – ไหว้พระวัดฟานซิปัน – Moana Cafe - หมู่บ้านกัต๊กัต๊ – โบสถ์หิน - ตลาดไนท์เมืองซาปา 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) น าท่าน น่ังรถไฟวินเทจชมหุบเขา
เมืองฮวาสวนดอกไม้ จากสถานีซาปาสู่ สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้งทาง เม่ือถึงสถานีกระเช้า น า
ท่าน ขึน้กระเช้าไฟฟ้าและชมทะเลหมอกเพ่ือเดินทางสู่ยอดเขาฟานซิปัน ท่ามกลางมวลเมฆท่ีลอยละล่อง
อยู่รอบๆ ชมทัศนียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร ยอดเขาสูงสุดแห่ง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรั้บการกล่าวขานวา่ “หลงัคาแห่งอนิโดจีน” (รวมค่ารถไฟและค่าขึน้
กระเช้าฟานซีปันแล้ว) และน าท่านไหว้พระเพ่ือความเป็นสิริมงคลที่วัดฟานซิปัน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร VAN SAM แบบ BUFFET 
 น าท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา ซ่ึงจ าลองไฮไลทท่ี์เท่ียวแต่ละ

ท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ้่ายรูป ท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองด่ืมจ าหน่าย
ใหท้่านไดพ้กัด่ืมเคร่ืองด่ืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ พร้อมกบับรรยากาศสุดโรแมนติก  

 (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวมง้ด าและยงัเป็นหมู่บา้นท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาหมู่บา้นทั้งหมดของเมืองซาปา ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัเหล่าชาวเขาและชุมชน



เกษตรกรรมและการเพาะปลูกต่าง ๆ เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพความงดงามของธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ท่ีสุดน้ี หมู่บา้นกัต๊กัต๊ลอ้มรอบดว้ย นาข้าวขั้นบันได บนหุบเขาท่ีสวยงาม, เนินเขาท่ีเขียวขจี และ
น ้าตกท่ีสวยงาม ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีไดเ้ห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของซาปา ตลอดการเดินทางเทา้จะ
มีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดร้านวางจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 

 น าท่านชม โบสถ์หิน ส่ิงปลูกสร้างท่ีสร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมยัท่ีฝร่ังเศสปกครอง
เวียดนาม ซ่ึงเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาท่ีตอ้งมาเช็คอินกบัโบสถค์ริสตแ์ห่งน้ี ซ่ึงโบสถท์ าดว้ย
หิน สันนิษฐานว่าโบสถแ์ห่งน้ีสร้างโดยชาวฝร่ังเศส และยงัเป็นสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาของชาวฝร่ังเศส
ในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ 

 น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดไนท์เมืองซาปา ใหท้่านอิสระเลือกซ้ือเลือกชมส้ินคา้พื้นเมืองต่างๆตามอธัยาศยั 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สุกีป้ลา+ไวน์แดงดาลดั  

  พกัที่   DELASOL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันท่ีสาม  เมืองซาปา –ร้านเย่ือไผ่ – ฮานอย – ถนน 36 สาย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเวียดนาม
เหนือ เป็นเมืองขนาดเล็กท่ีมีความเก่าแก่ อายุมากกว่าพนัปี บรรยากาศในเมืองสวยงามโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล เต็มไปด้วยตึกรามบา้นช่องเก่าแก่คลาสสิก ผสมผสานกับวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมของคนเวียดนาม   ระหวา่งทางน าท่านแวะ ร้านเย่ือไผ่ (Bamboo Shop) น าท่านฟังบรรยายและเลือก
สินคา้ร้านเยื่อไผ่ซ่ึงผลิตขึ้นมาจากเยื่อไมไ้ผ่ เช่น ผา้เช็ดต่างๆ ผา้เช็ดพื้น ผา้ดูดฝุ่ น ผา้พนัคอ ชุดคลุมไหล่ 
ชุดสเลค และอ่ืนๆ รวมไปถึงสินคา้ต่างๆทั้งของกินของใช ้เส้ือผา้พื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟท่ีมีช่ือเสียง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง ฮานอย น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านไดเ้ลือกสรร

มากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

  พกัที่  THE LIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันท่ีส่ี  ฮานอย – แวะถ่ายรูปด้านหน้าสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – สนามบินฮานอย – กรุงเทพฯ 



เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ของ สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ อยู่ท่ี จตัุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย
เป็นสถานท่ีเก็บศพภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่นโลง 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

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

********ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ********   
 
 
 

วันเดินทาง ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

12ส.ค./ 13,20ต.ค.66 19,900   บาท 3,500    บาท 

 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าทางบริษทัฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั** 
 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลบั ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม 

ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ 
DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ี
นอน ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัรูปแบบการจัดห้องพกัของโรงแรมน้ันๆ 

3. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)   
3.  ค่ารถปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, 
การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ง
บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

5.  ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
  



อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจาก ทาง

เวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านกัระยะสั้นใน ประเทศเวียดนาม
ไม่เกิน 30 วนั) 

4.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 
5.  กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป 
6.  ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หาก 
     หน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลีย่นข้อก าหนดเกีย่วกบัการกกัตัวเพิม่เติม และ/หรือ ขอ 
     เรียกตรวจโรคเพิม่เติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกนิ 
เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง)  กรณีลูกค้าท าการ
จองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าทัวร์เต็มจ านวน  

2. เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมดน้ีแลว้ 

3. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
4. ส่งรายช่ือส ารองท่ีนัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน 
การยกเลกิการเดินทาง 
 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง  
    ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกบัวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 45 วัน 
    แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
    แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วทั้งหมด 
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทัวร์ครบตามเง่ือนไขของรายการทัวร์ ออกเดินทาง  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 



 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่า 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ 
จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
ในกรณีท่ีพาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป๊ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถใช้
เดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษทัไดมี้การช าระค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ทั้งหมดไปเรียบร้อยแลว้ 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได ้)  

 

** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง

บริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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