
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23888 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

ตารางบนิ ( ขึน้เครือ่งสวุรรณภมู ิ) 
ขาไป VJ902    กรงุเทพ (BKK)  -   ฮานอย (HAN) 15:00 – 16:55 น. 
ขากลบั VJ901    ฮานอย (HAN)   -   กรงุเทพ (BKK)   12:15 – 14:00 น. 



 

 
รายการโปรแกรมทัวร ์

 
วันแรก     กรงุเทพฯ – สนามบนินอยไบ - เมอืงฮานอย – ชอ็ปปิง้ยา่นเกา่แก ่ถนน 36 สาย  
 
13.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า .... เคาน์เตอร์ .... สายการบิน เวียดเจท็ (VJ) 

โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน  “HAPPY TOGETHER”  โดยมีไกดค์อยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 
 
15.00 น.   ออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ไลน์ เที่ยวบิน ( VJ 902)   

( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที )    
 
16.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

อิสระให้ทุกท่านได้ทำธุระส่วนตัว  จากนั้นนำท่านเดินทาง
สู่ย่านช็อปปิ้งเก่าแก่ ถนนสาย 36 สตีท ขายของที่ระลึก
และสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางกรุงฮานอย เป็นย่าน
หัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี ตลาดที่นี่
จะเป็นแหล่งช็อปปิ้ง ที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรร
มากมาย อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ขนม อาหาร  ของ
ที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านไดช้็อปปิ้งตามอัธยาศัย   

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (1)  
 

เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม NESTA HOTEL HANOI  หรอืเทยีบเทา่ (ระดับ 4 ดาว) (พกัฮานอย) 
 

วันทีส่อง   ฮานอย - เมอืงซาปา – หมูบ่า้นชาวเขา กัต๊ กัต๊ – ถนนคนเดินซาปา - เขา้สู่ทีพ่กั    
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (2) 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ ของเวียดนามเหนือ เป็นเมืองในเขตจังหวัดลาวไก  เมืองซาปาตั้งอยู่บน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงทำให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  อีกทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิวธรรมชาติ
สวยๆ เหมาะกับการมาพักผ่อน อีกทั้งวิวสวยๆ ที่ทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  ทำให้มีชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยวที่ซาปา
ตลอดทั้งปี อีกหนึ่งไฮไลท์ของซาปา คือ ดินแดนแห่งหุบเขาที่เต็มไปด้วยทุ่งนาขั้นบันไดที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ และถือเป็นมุม
ถ่ายรูปที่ห้ามพลาดเลยทีเดียว 

  
 
 
 
 
 
 



 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (3)   
บ่าย นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านชาวม้งดำที่ตั้งอยู่ในหุบเขา Muong Hoa ห่างจากตัว

เมืองซาปาประมาณ  2 กิ โลเมตร  ที่นี่ เป็นหมู่บ้านชน
พื้นเมืองเก่าแก่ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา
และทุ่งข้าวโพดแบบขั้นบันได  จุดเด่นของเมืองซาปา
รวมถึงลำธารและนำ้ตกเถยีนซา (Tien Sa Waterfall) ที่
มีชื่อเสียง  ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านน้ี 
และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้าน
กั๊ต กั๊ต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่
นั่งรถยนต์ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้าน
กั๊ตกั๊ต และจากนั้นเดินเท้าเลาะตามไหล่เขาซึ่งเป็นถนนของ
หมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา
พื้นเมือง ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขา
ที่ เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง  ของที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว  จากนั้นนำท่านชม ถนนคนเดินซาปา ซึ่ง
มากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขาย
กันอย่างมีสีสัน 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4) เมนูพิเศษ!!! 

ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล +พิเศษไวน์แดง DALAT 
 

เข้าสู่โรงแรม SAPA CHARM HOTEL  หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว) (พักซาปา) 

วันทีส่าม     นัง่รถรางเมอืงซาปา – นัง่กระเช้าขึน้ยอดเขาฟานซปีัน – นำ้ตกสเีงนิ – เมอืงลาวไก ตลาดกก๊เลีย้ว - เมอืงฮานอย – เข้าสูท่ีพ่กั    

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่าน นั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะ
ได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้าแล้ว นำท่าน นั่งกระเชา้ไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอด
เขาฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม  ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาฮวงเหลียนเซิน ( Hoang Lien Son ) และใน
ภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ยอด
เขาฟานซีปัน มีทิวทัศน์ด้านบนสวยงามและมีอากาศเย็นสบาย คุณจะสามารถมองเห็นวิวนาขั้นบันได ล้อมรอบด้วยภูเขาแบบ
สุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว การได้ขึ้นไปรับลมหนาวและอาจได้มีโอกาสสัมผัสหิมะตกในหน้าหนาวบนภูเขา  ฟานซีปันไม่ใช่แค่



 

เป้าหมายของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นที่นิยมอย่างมากของคนเวียดนามที่นิยมขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาอีกด้วย  (รวมค่า
ขึ้นรถราง และ กระเช้าไฟฟ้าแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนำท่าน ชมน้ำตก SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ได้รับแหล่งน้ำจากภูเขา Lo Sui 
Tong  เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองซาปา 
เนื่องจากความสวยงามของตัวน้ำตก ที่โอบล้อมไปด้วย
ภูเขาสูงใหญ่ ธรรมชาติเขียวชอุ่มร่มรื่น จุดเด่นของที่นี่ก็
คือสะพานไม้ข้ามน้ำตกให้ท่านไปยืนฟังเสียงน้ำตก และ
ถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นน้ำตกที่ตกมาจากยอดเขา เป็น
ภาพท่ีสวยงามและน่าประทับใจอย่างมาก  
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (6)   
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองลาวไก ซึ่งอยู่ ใกล้กับ

ชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ระหว่างทางให้
ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ตลาดก๊กเลี้ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติด
ชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน ตลาดแห่งนี้จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ  อาทิเช่น 
เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ในส่วนของด้านหน้าก็จะมีผลไม้สดๆ และของสดขายอยู่ด้วย  อิสระให้
ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย  (ใช้เวลาการเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติ ทั้ง 2 ข้างทาง และ ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม ระหว่าง
ทางแวะชม ร้าน OTOP อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย    

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (7)  เมนูพิเศษ!!! เซนบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ 
 

เขา้สูโ่รงแรม NESTA HOTEL HANOI  หรอืเทยีบเท่า (ระดบั 4 ดาว) (พักฮานอย) 
 
 
 
 
 
 



 

วันทีส่ี ่ ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – สนามบนินอยไบ – กรงุเทพ ฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (8) 
  
  
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนำท่าน “ชมทะเลสาบหว่านเกี๊ยม” แปลได้ว่า ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับดาบวิเศษจากสวรรค์ และเต่ายักษ์
ที่มารับดาบวิเศษแล้วดำลงน้ำหายไป ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้มีสวนสาธารณะรอบๆ ผู้คนจึงนิยมมาเดินเล่น นั่งชิลๆ หลีกเลี่ยง
จากความวุ่นวายได้ดี  จากนั้นนำท่านไปชม “วัดหงอกเซิน” หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son Temple) วัดดังของฮานอย 
ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบหว่านเกี๊ยม ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ ่ซึ่งเป็นเต่าท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งอนุสาวรีย์ของ “ตรันคว็อกตวน” ซึ่ง
เป็นแม่ทัพเอกในการต่อสู้กับกองทัพมองโกลและขับเคลื่อนทัพมองโกลกลับไปได้สำเร็จเมื่อปี ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซิน หรือวัด
เนินหยก เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญมากๆของเมืองฮานอย  และสะพานสีแดงนั้นเป็นสะพานไม้ที่มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์
เวียดนามทีเ่ป็นคู่รักมักจะมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันที่นี ่ 
ได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเช็คอินตั๋วเครื่องบิน  

12.15 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ไลน์ เที่ยวบิน VJ901   
( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที )    

14.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ….. 
 
 

อตัราคา่บรกิาร :  
 

กำหนดการเดนิทาง ราคา / ทา่น  

วันที ่21 – 24 ตลุาคม 2565 16,999.- 

วันที ่02 – 05 ธนัวาคม 2565 16,999.- 

วันที ่09 – 12 ธนัวาคม 2565 16,999.- 

 
 

*** คา่พกัเดีย่ว จา่ยเพิม่ 4,000 บาท*** 
 

 



 

อตัรานีร้วม 
 
✓ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ณ วันท่ี 27/06/2565)  
✓ ค่าห้องพักโรงแรม สำหรับ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์ 
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
✓ บริการน้ำด่ืม 1 ขวด/วัน 
✓ คา่น้ำหนกักระเป๋าโหลด ท่านละ 15 กก.  / หิว้ขึ้นเครือ่งได ้7 กก.  

อตัรานีไ้มร่วม 

 
 คา่ทิปไกด ์หัวหนา้ทัวร ์และคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 
 ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลง มาตราการการเข้าประเทศเวยีดนาม อาทเิช่น คา่ตรวจ ATK หรอื คา่ตรวจ PCR ณ ประเทศไทย หรอื 

ประเทศเวียดนาม ลกูคา้ตอ้งเปน็ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยเอง 
 การขอหนังสือรับการได้รับวัคซีน (วัคซีนพาสปอร์ต) 
 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าภาษีน้ำมันเพ่ิมเติม หากมีการปรับราคาขึ้น 
 คา่ใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีสั่ง

เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
 คา่วซีา่สำหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
 สำหรบัพาสตา่งชาต ิเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่อีก 3,000 บาท  

เอกสารทีต่อ้งใชส้ำหรบัเตรยีมตวักอ่นเดนิทาง 
 พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
 เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็ม (Vaccinated Certificate) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณะสุข (จากแอปหมอพรอ้ม )  
 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ต้องเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น และ ต้องมีใบรับรองผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 

24 ชั่วโมง 
 กรณีเด็กอายุมากกว่า 5 ขวบ ต้องได้รับวัคซีนครบโดสเหมือนผู้ใหญ่แล้วเท่าน้ัน 

** ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะทำการอปัเดตขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางเขา้ประเทศเวียดนามอกีครัง้กอ่นเดนิทาง ประมาณ 30 วนั ** 
เงือ่นไขการชำระเงนิ 

 
• ทางบรษิทัฯ ขอรบัมดัจำ 5,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 1 วัน  
• กรณุาชำระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการ

จ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง )   
• หากจองทัวรน์อ้ยกวา่ 15 วนั รบกวนชำระคา่ทัวรเ์ตม็จำนวน 



 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *กรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ วันหยุดยาว ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*  

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ
ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด  
4. กรณีมีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์  เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บเงินที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้วนั้น เก็บเป็นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพี
เรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี   

หมายเหต ุ
 
1. การเดินทางในคณะนี้จะต้องมี ผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออก

เดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  
2. กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน   ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆได้ 
3. รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน 
4. คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด   
5. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว 
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่

ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับ
ค่าบริการนั้นๆ  

8. ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  
9. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
10. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม แล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ   หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็น
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ 

11. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
เท่าน้ัน  

12. เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยก
ใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีกำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกร
ตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำ
มาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 



 
หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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