
 
 

 

ตารางบนิ ( ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูมิ ) 

ขาไป VJ902    กรุงเทพ (BKK)  -   ฮานอย (HAN) 15:00 – 16:55 น. 

ขากลบั VJ901    ฮานอย (HAN)   -   กรุงเทพ (BKK)   12:15 – 14:00 น. 

 



 
 

รายการโปรแกรมทวัร ์

 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – สนามบินนอยไบ - เมืองฮานอย – ช็อปป้ิงย่านเก่าแก่ ถนน 36 สาย  
 

13.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้า .... เคาน์เตอร์ .... 

สายการบิน เวียดเจ็ท (VJ) โปรดสงัเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน  “HAPPY TOGETHER”  โดยมี

ไกด์คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

15.00 น.   ออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน ( VJ 902)   

( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 55 นาที )    
 

16.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ทุก

ท่านได้ท าธุระส่วนตัว  จากน้ันน าท่านเดินทาง

สู่ย่านชอ็ปป้ิงเก่าแก่ ถนนสาย 36 สตีท ขาย

ของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมืองที่ใหญ่สุดใจ

กลางกรุงฮานอย เป็นย่านหัตถกรรมที่ มี

ประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี ตลาดที่ น่ีจะ

เป็นแหล่งชอ็ปป้ิง ที่มีสนิค้าราคาถูกให้ท่านได้

เลือกสรรมากมาย  อาทิ  กระเป๋า เสื้ อ ผ้ า 

รองเท้า ขนม อาหาร  ของที่ระลึกต่างๆ อสิระให้ท่านได้ชอ็ปป้ิงตามอธัยาศัย   

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (1)  

 

เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม NESTA HOTEL HANOI  หรือเทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว) (พกัฮานอย) 
 

 

 

วนัที่สอง   ฮานอย - เมืองซาปา – หมู่บา้นชาวเขา กั๊ต กั๊ต – ถนนคนเดินซาปา - เขา้สู่ที่พกั    
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (2) 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเลก็ๆ ของเวียดนามเหนือ เป็นเมืองในเขตจังหวัด

ลาวไก  เมืองซาปาต้ังอยู่บนความสงูเหนือระดับน า้ทะเลถงึ 1,650 เมตร จึงท าให้ที่น่ีมีอากาศหนาว

เยน็ตลอดปี  อีกทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิวธรรมชาติสวยๆ เหมาะกับการมาพักผ่อน อกีทั้งวิวสวยๆ 

ที่ท าให้ที่น่ีมีช่ือเสยีงไปทั่วโลก  ท าให้มีชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยวที่ซาปาตลอดทั้งปี 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อกีหน่ึงไฮไลท์ของซาปา คือ ดินแดนแห่งหุบเขาที่เตม็ไปด้วยทุ่งนาข้ันบันไดที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ 

และถอืเป็นมุมถ่ายรูปที่ห้ามพลาดเลยทีเดียว 

  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  (3)   

 

บ่าย น าท่านชม หมู่บา้นชาวเขา กั๊ต กั๊ต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านชาวม้งด าที่ต้ังอยู่ในหุบ

เข า  Muong Hoa ห่ างจ าก ตั ว เมื อ งซ าป า

ประมาณ 2 กิโลเมตร  ที่ น่ี เป็นหมู่บ้านชน

พ้ืนเมืองเก่าแก่ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ล้อมรอบ

ไปด้วยทุ่งนาและทุ่งข้าวโพดแบบขั้นบันได  

จุดเด่นของเมืองซาปารวมถึงล าธารและ

น ้ าตก เถียนซา (Tien Sa Waterfall) ที่มี

ช่ือเสียง  ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา

ในห มู่ บ้ าน น้ี  และชมแปลงนาข้าวแบบ

ขั้น บันได  การเดินทางไปหมู่ บ้านกั๊ต  กั๊ ต 

สามารถเดินทางเท้าหรือน่ังรถยนต์กไ็ด้  ใน

กรณีที่ น่ังรถยนต์ รถน าเที่ยวจะพาทุกท่านมา

ที่หน้าหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต และจากน้ันเดินเท้าเลาะ

ตามไหล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บ้านเพ่ือสมัผัส

กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาพ้ืนเมือง 

ตลอดการเดินทางเท้ าจะมีบ้านเรือนของ

ชาวเขาที่เปิดร้านวางจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว  จากน้ันน าท่านชม ถนน

คนเดินซาปา ซ่ึงมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซ้ือขายกนัอย่างมีสสีนั 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) เมนูพิเศษ!!! ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล +

พิเศษไวนแ์ดง DALAT 



 
 

เขา้สู่โรงแรม SAPA CHARM HOTEL  หรือเทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว) (พกัซาปา) 
 

 

 

วนัที่สาม  นัง่รถรางเมืองซาปา – นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาฟานซีปัน – น ้าตกสีเงิน – เมืองลาวไก 

ตลาดกก๊เลี้ ยว - เมืองฮานอย – เขา้สู่ที่พกั    
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

น าท่าน นัง่รถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพ่ือขึ้ นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง

ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เม่ือถึง

สถานีกระเช้าแล้ว น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อข้ึนสู่ยอดเขาฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่ง

เวียดนาม  ซ่ึงเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาฮวงเหลียนเซิน ( Hoang Lien Son ) และในภูมิภาค

อนิโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน า้ทะเลปานกลาง 

3,143 เมตร ยอดเขาฟานซีปัน มีทิวทัศน์ด้านบนสวยงามและมีอากาศเยน็สบาย คุณจะสามารถ

มองเห็นวิวนาขั้นบันได ล้อมรอบด้วยภูเขาแบบสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว การได้ขึ้นไปรับลมหนาว

และอาจได้มีโอกาสสัมผัสหิมะตกในหน้าหนาวบนภูเขา   ฟานซีปันไม่ใช่แค่เป้าหมายของ

นักท่องเที่ยวเท่าน้ัน แต่ยังเป็นที่นิยมอย่างมากของคนเวียดนามที่นิยมข้ึนไปชมวิวบนยอดเขาอีก

ด้วย  (รวมค่าข้ึนรถราง และ กระเชา้ไฟฟ้าแลว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จากน้ันน าท่าน ชมน ้ าตก SILVER WATER FALL (น ้ าตกสีเงิน)  เป็นน า้ตกขนาดใหญ่ที่ได้รับ

แหล่งน า้จากภเูขา Lo Sui Tong  เป็นสถานที่

ท่องเที่ ยวข้ึนช่ือของเมืองซาปา เน่ืองจาก

ความสวยงามของตัวน า้ตก ที่โอบล้อมไปด้วย

ภู เขาสูงใหญ่  ธรรมชาติ เขียวชอุ่ม ร่ม ร่ืน 

จุดเด่นของที่ น่ีกคื็อสะพานไม้ข้ามน ้าตกให้

ท่านไปยืนฟังเสียงน า้ตก และถ่ายรูปที่มีฉาก

หลังเป็นน ้าตกที่ตกมาจากยอดเขา เป็นภาพ

ที่สวยงามและน่าประทับใจอย่างมาก  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  (6)   

 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองลาวไก ซ่ึงอยู่ใกล้กับชายแดนจีน ต้ังอยู่บนระดับความสูงจาก

ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ระหว่างทางให้ท่านได้ชม

ทัศนียภาพสองข้างทาง  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดกก๊เลี้ ยว (COC LEU MARKET) เป็น

ตลาดที่อยู่ติดชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน ตลาดแห่งน้ีจะมีสนิค้าทั้งของเวียดนามและของจีน

ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซ้ือ อาทิเช่น เสื้ อผ้า กระเป๋า ของเล่นเดก็ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ใน

ส่วนของด้านหน้ากจ็ะมีผลไม้สดๆ และของสดขายอยู่ด้วย  อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอัธยาศัย   

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย  (ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ให้ท่านได้

เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชาติ ทั้ง 2 ข้างทาง และ ได้เหน็ถงึวิถชีีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเวียดนาม ระหว่างทางแวะชม รา้น OTOP อสิระให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอธัยาศัย    

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (7)  เมนูพิเศษ!!! เซนบุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ 
 

เขา้สู่โรงแรม NESTA HOTEL HANOI  หรือเทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว) (พกัฮานอย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัที่สี ่ ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน – สนามบินนอยไบ – กรุงเทพ ฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (8) 

  

  

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่าน “ชมทะเลสาบหว่านเก๊ียม” แปลไดว่้า ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงมีต านานเกี่ยวกับดาบ

วิเศษจากสวรรค์ และเต่ายักษ์ที่มารับดาบวิเศษแล้วด าลงน ้าหายไป ทะเลสาบน ้าจืดแห่งน้ีมี

สวนสาธารณะรอบๆ ผู้คนจึงนิยมมาเดินเล่น น่ังชิลๆ หลีกเล่ียงจากความวุ่นวายได้ดี  จากน้ันน า

ท่านไปชม “วดัหงอกเซิน” หรือ วดัเนินหยก (Ngoc Son Temple) วัดดังของฮานอย ต้ังอยู่บริเวณ

ทะเลสาบหว่านเกี๊ยม ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเลก็ๆ ที่มี

เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี ภายในวัดยังมีตะพาบศักด์ิสทิธิ์รวมทั้ง

อนุสาวรีย์ของ “ตรนัคว็อกตวน” ซ่ึงเป็นแม่ทัพเอกในการต่อสู้กับกองทัพมองโกลและขับเคล่ือน

ทัพมองโกลกลับไปได้ส าเรจ็เม่ือปี ค.ศ.1257 วัดหงอ็กเซิน หรือวัดเนินหยก เป็นอกีสัญลักษณ์หน่ึง

ที่ส  าคัญมากๆของเมืองฮานอย  และสะพานสีแดงน้ันเป็นสะพานไม้ที่ มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์

เวียดนามที่เป็นคู่รักมักจะมาถ่ายรูปพรีเวดด้ิงกนัที่น่ี  

 

ได้เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเพ่ือเชค็อนิตั๋วเคร่ืองบิน  

 

 

12.15 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน VJ901   

( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 45 นาที )    
 

 

14.00 น. คณะเดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ….. 

……………………………………………………………………… 

 

 

 
 



 
 

อตัราค่าบริการ :  
 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน  

วนัที ่21 – 24 ตุลาคม 2565 16,999.- 

วนัที ่02 – 05 ธนัวาคม 2565 16,999.- 

วนัที ่09 – 12 ธนัวาคม 2565 16,999.- 
 

 

 

*** ค่าพกัเดีย่ว จ่ายเพิม่ 4,000 บาท*** 
 

 

อตัรานี้ รวม 

 

✓ ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ณ วันที่ 27/06/2565)  

✓ ค่าห้องพักโรงแรม ส าหรับ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 

✓ ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทัวร์ 

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

✓ ค่าประกนัอบัุติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอบัุติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

✓ บริการน า้ด่ืม 1 ขวด/วัน 

✓ ค่าน ้ าหนกักระเป๋าโหลด ท่านละ 15 กก.  / ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้7 กก.  

 
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 

 ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกคา้ 1 ท่าน 

 ในกรณีทีมี่การเปลีย่นแปลง มาตราการการเขา้ประเทศเวียดนาม อาทิเช่น ค่าตรวจ ATK หรือ ค่า

ตรวจ PCR ณ ประเทศไทย หรือ ประเทศเวียดนาม ลูกคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 การขอหนังสือรับการได้รับวัคซีน (วัคซีนพาสปอร์ต) 

 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 
 

 ค่าภาษีน า้มันเพ่ิมเติม หากมีการปรับราคาขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึ

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว 

 ส าหรบัพาสต่างชาติ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท  

 
 

เอกสารที่ตอ้งใชส้ าหรบัเตรียมตวัก่อนเดินทาง 
 

 พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 

 เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกนัโควิด 19 ครบ 2 เขม็ (Vaccinated Certificate) ที่ออกโดยกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสขุ (จากแอปหมอพรอ้ม )  

 กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 5 ขวบ ต้องเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่าน้ัน และ ต้องมีใบรับรอง

ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ช่ัวโมง 

 กรณีเดก็อายุมากกว่า 5 ขวบ ต้องได้รับวัคซีนครบโดสเหมือนผู้ใหญ่แล้วเท่าน้ัน 
 

** ทัง้น้ีทางบริษัทฯจะท าการอัปเดตขอ้มูลเกีย่วกบัการเดินทางเขา้ประเทศเวยีดนามอีกคร้ังก่อนเดินทาง ประมาณ 30 วนั ** 
 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 

• ทางบริษทัฯ ขอรบัมดัจ า 5,000 บาท ส าหรับการจองนับต้ังแต่วันจองภายใน 2 วัน  

• กรุณาช าระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ 

ช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก

การเดินทาง )   

• หากจองทวัรน์อ้ยกว่า 15 วนั รบกวนช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 

 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง *กรณีที่ วัน

เดินทางตรงกบัวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*  

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรือ หักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัด

จ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทั้งหมด  



 
 

4. กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์  เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของ

แต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทฯ จะท าการจัดเกบ็เงินที่ ลูกค้าได้ช าระ

มาแล้วน้ัน เกบ็เป็นเครดิต หรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของ

สายการบินและโรงแรม และ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี   
 

 

หมายเหต ุ
 

1. การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมี ผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านผูใ้หญ่ข้ึนไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบ

คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกค้า

ต้องการเดินทาง  

2. กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

3. รายการท่องเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณต์ามความ

เหมาะสมของหนา้งาน 

4. คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเง่ือนไข จะไม่มี

การคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด   

5. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบับริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบัุติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ันๆ  

8. ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงเพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ประกาศสายการบิน...  

9. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  

10. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม แล้ว

เกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น

เพ่ือที่จะน าไปยังประเทศน้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิด

กฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋า

หรือสิ่งของใดๆ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  



 
 

12. เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว 

เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์

ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มี

ลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และ

เน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะ

มาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 


