
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26484 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 



 

 

ตารางบิน ( ข้ึนเคร่ืองสนามบินดอนเมือง ) 

ขาไป FD 9640    ดอนเมือง (DMK)  -   ฮานอย (HAN) 12.50 – 14.35 น. 

ขากลบั FD 9641    ฮานอย (HAN)   -   ดอนเมือง (DMK)   15.05 – 16.55 น. 

 

รายการโปรแกรมทวัร ์

 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – สนามบนินอยไบ – เมืองลาวไก – เขา้สู่ท่ีพกั  
 

09.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร 1) โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่

สนามบิน  “HAPPY TOGETHER”  โดยมีไกด์คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่

ท่าน 
 

12.50 น.   ออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เที่ยวบิน ( FD 9640)   

( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 55 นาที )    

  

  

 

 

 

 

14.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองลาวไก (ใช้เวลาการเดินทาง

ประมาณ 5 ชัว่โมง) ซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน า้ทะเลปานกลาง 

1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ระหว่างทาง ให้ท่านได้ชมทศันียภาพสองข้างทาง   

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (1)  

เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม DUC HUY HOTEL  (ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า) (พกัท่ีลาวไก) 
 



 
 

 

วนัที่สอง   ลาวไก - เมืองซาปา – สะพานกระจก - หมู่บา้นชาวเขา กัต๊ กั๊ต – Infinity Garden 

ถนนคนเดนิซาปา - เขา้สู่ท่ีพกั    
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  (2) 
 

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซาปา” เป็นเมืองเลก็ๆ ของเวียดนามเหนือ เป็นเมืองในเขตจังหวัดลาวไก  

เมืองซาปาตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงท าให้ที่น่ีมีอากาศหนาวเย็น

ตลอดปี  อีกทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิวธรรมชาติสวยๆ เหมาะกับการมาพักผ่อน อีกทั้งวิวสวยๆ ที่

ท าให้ที่น่ีมีช่ือเสยีงไปทั่วโลก  ท าให้มีชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยวที่ซาปาตลอดทั้งปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีกหนึ่งไฮไลทข์องซาปา คือ ดินแดนแห่งหุบเขาที่เตม็ไปด้วยทุ่งนาข้ันบันไดที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ 

และถือเป็นมุมถ่ายรูปที่ ห้ามพลาดเลยทีเดียว หากเดินทางในช่วง ก.ค. - ส.ค. จะได้เห็นนา

ขั้นบันไดสีเขียวชอุ่ม แต่หากเดินทางช่วง ก.ย. - ต.ค. จะได้เห็นนาขั้นบันไดสีเหลืองทอง น าท่าน

เดินทางสู่ “สะพานแกว้มงักรเมฆ” (Rong May Glass Bridge) เป็นสะพานแก้วใส แห่งแรกใน

เวียดนาม เหมาะส าหรับคนที่ชอบท้าทายความสูง ท่านจะได้สัมผัสความสูงอันหวาดเสียวพร้อมทั้ง

ได้ชมวิวแบบ 360 องศา ส่วนสะพานนี้ สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร  เหนือระดับ

ความสูงของเทือกเขา Hoang Lien Son ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในเวียดนาม สะพานแก้วแห่งน้ี

สามารถรับน ้าหนักได้ถึง 3,000 คนในเวลาเดียวกัน (แต่อย่างไรเพื่อความปลอดภัยเจา้หนา้ที่

อนุญาตใหอ้ยู่ไดส้งูสุดไม่เกิน 500 คนในเวลาเดียวกนัเท่านัน้) จนลืมความกลัวไปเลย  

 

  

 

 

 

 

  



 

Cr. รูปจาก https://vietair.com.vn และ https://baoquocte.vn  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  (3)   

 

จากนั้นน าท่านชม “หมู่บา้นชาวเขา กั๊ต กั๊ต” (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านชาวม้งด าที่

ตั้งอยู่ในหุบเขา Muong Hoa ห่างจากตัวเมือง

ซาปาประมาณ 2 กิโลเมตร  ที่น่ีเป็นหมู่บ้าน

ชน พ้ืน เมื องเก่ าแก่ที่ มี ภูมิ ทัศ น์ สวยงาม 

ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาและทุ่งข้าวโพดแบบ

ขั้นบันได  จุดเด่นของเมืองซาปารวมถึงล า

ธ า ร แ ล ะ น ้ า ต ก เถี ย น ซ า  ( Tien Sa 

Waterfall) ที่มีชื่อเสียง  ชมวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้  และชมแปลง

นาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้าน

กั๊ต กั๊ต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็

ได้ ในกรณีที่น่ังรถยนต์ รถน าเที่ยวจะพาทุก

ท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต และจากนั้นเดิน

เท้าเลาะตามไหล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้าน

เพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา

พ้ืนเมือง ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือน

ของชาวเขาที่เปิดร้านวางจ าหน่ายสนิค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว   

จากนั้น น าท่านชม “Infinity Garden” สวนสวยที่ออกแบบสไตล์โมเดิร์นด้วยเน้ือที่ 400 ตร.ม. 

ด้านข้างภูเขา “อินฟินิตี้  การ์เด้น” ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองซาปาประมาณ 5 กม. โดยมีพืชพันธุ์

อุดมสมบูรณ์หลายร้อยชนิดในทุกฤดูกาลของปี ที่น่ีเพ่ิงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต้ังแต่วันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2565 และปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สดุแห่งหน่ึงในซาปา จุดเด่น

ด้านข้างภเูขา สามารถชมพ้ืนที่ที่สวยงามของหุบเขา Muong Hoa ผู้มาเยือนที่น่ีจะได้ดื่มด ่ากบัหมอก

อนังดงามของซาปา  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://baoquocte.vn/


 

Cr. รูปจาก https://aseanvietnam.vn  

 

จากนั้นน าท่านชม “ถนนคนเดินซาปา” (Sapa Market ) ที่มีสนิค้าให้ท่านเลือกซื้ออาท ิผลไม้สดๆ 

ขนม ผลไม้อบแห้ง เมด็อลัมอนด์ และถั่วต่างๆ  
 

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

พิเศษไวนแ์ดง DALAT 
 

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

 

  

วนัที่สาม  นัง่รถรางเมืองซาปา – นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – รา้น 

OTOP -  ช็อปป้ิงย่านเก่าแก่ ถนน 36 สาย - เขา้ท่ีพกั 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จากนั้น น าท่าน นัง่รถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพ่ือขึ้ นยอดเขาฟานซีปัน

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง 

เมื่อถึงสถานีกระเช้าแล้ว น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ข้ึนสู่ยอดเขาฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่ง

เวียดนาม  ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาฮวงเหลียนเซิน ( Hoang Lien Son ) และในภูมิภาค

อินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน า้ทะเลปานกลาง 

3,143 เมตร ยอดเขาฟานซีปัน มีทิวทัศน์ด้านบนสวยงามและมีอากาศเยน็สบาย คุณจะสามารถ

มองเห็นวิวนาขั้นบันได ล้อมรอบด้วยภูเขาแบบสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว การได้ขึ้นไปรับลมหนาว

และอาจได้มี โอกาสสัมผัสหิมะตกในหน้าหนาวบนภูเขา   ฟานซีปันไม่ใช่แค่เป้าหมายของ

นักท่องเที่ยวเท่าน้ัน แต่ยังเป็นที่นิยมอย่างมากของคนเวียดนามที่นิยมขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาอีก

ด้วย  (รวมค่าขึ้ นรถราง และ กระเชา้ไฟฟ้าแลว้) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร  (6)   

 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย  (ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ให้ท่านได้

เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชาติ ทั้ง 2 ข้างทาง และ ได้เหน็ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเวียดนาม ระหว่างทางแวะชม รา้น OTOP อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย   จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ย่านช็อปป้ิงเก่าแก่ ถนนสาย 36 สตรีท ขายของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมืองที่ใหญ่

สุดใจกลางกรุงฮานอย เป็นย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี ตลาดที่ น่ีจะเป็น

แหล่งช็อปป้ิง ที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ขนม 

อาหาร  ของที่ระลึกต่างๆ อสิระให้ท่านได้ชอ็ปป้ิงตามอธัยาศัย   
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เขา้สู่โรงแรม THE Q HOTEL (ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า) (พกัเมืองฮานอย) 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่สี ่ ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน – สนามบินนอยไบ – กรุงเทพ ฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  (8) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่าน “ชมทะเลสาบหว่านเก๊ียม” แปลไดว่้า ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งมีต านานเกี่ยวกบัดาบ

วิเศษจากสวรรค์ และเต่ายักษ์ที่มารับดาบวิเศษแล้วด าลงน ้าหายไป ทะเลสาบน ้าจืดแห่งนี้ มี

สวนสาธารณะรอบๆ ผู้คนจึงนิยมมาเดินเล่น นั่งชิลๆ หลีกเล่ียงจากความวุ่นวายได้ดี  จากน้ันน า

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

ทะเลสาบหว่านเกี๊ยม ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเลก็ๆ ที่มี

เต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี ภายในวัดยังมีตะพาบศักด์ิสทิธิ์รวมทั้ง

อนุสาวรีย์ของ “ตรนัคว็อกตวน” ซึ่งเป็นแม่ทัพเอกในการต่อสู้กับกองทัพมองโกลและขับเคลื่อน

ทพัมองโกลกลับไปได้ส าเรจ็เมื่อปี ค.ศ.1257 วัดหงอ็กเซิน หรือวัดเนินหยก เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่ง

ที่ส าคัญมากๆของเมืองฮานอย  และสะพานสีแดงนั้นเป็นสะพานไม้ที่มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์

เวียดนามที่เป็นคู่รักมักจะมาถ่ายรูปพรีเวดด้ิงกนัที่น่ี  
 

เท่ียง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร  (9)   
 

 จากนั้นน าท่านไปช้อปป้ิงก่อนกลับ “ตลาดฮาน” อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับริมแม่น า้ฮาน และอยู่ไม่

ไกลจากสะพานมังกรภายในตลาดรอบนอกจะมีจ าหน่ายผักสด ผลไม้ เนื้ อสัตว์ ด้านในส่วนมาเป็น

ของแห้ง ขนม ของฝากของเวียดนาม เช่น กาแฟ ธญัพืชอบแห้ง และมีร้านอาหารไว้บริการ 
 

ไดเ้วลาสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเพือ่เช็คอินตัว๋เคร่ืองบิน  

 

 

15.05 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เที่ยวบิน FD 9641 

( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที )    
 

 

16.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ….. 

 
 



 

อตัราค่าบริการ :  
 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน  

วนัท่ี 04 – 07 มีนาคม 2566 18,900.- 
 

 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 4,500 บาท / ท่าน  
 

 

อตัรานี้ รวม 

 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ณ วันที่ 13 / 1 / 2566 )  

 ค่าห้องพักโรงแรม ส าหรับ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 

 ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 บริการน า้ดื่ม 1 ขวด/วัน 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลด ท่านละ 15 กก.  / ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้7 กก.  
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 

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

 ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลง มาตราการการเขา้ประเทศเวียดนาม อาทิเช่น ค่าตรวจ ATK หรือ ค่า

ตรวจ PCR ณ ประเทศไทย หรือ ประเทศเวียดนาม ลูกคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 การขอหนังสอืรับการได้รับวัคซีน (วัคซีนพาสปอร์ต) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าภาษีน า้มันเพ่ิมเติม หากมีการปรับราคาขึ้น 

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

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์

แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว 

 ส าหรบัพาสต่างชาติ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท  

 



 
  

เอกสารทีต่อ้งใชส้ าหรบัเตรียมตวัก่อนเดนิทาง 
 

 พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 

 เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกนัโควิด 19 ครบ 2 เขม็ (Vaccinated Certificate) ที่ออกโดยกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสขุ (จากแอปหมอพรอ้ม )  

 กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 5 ขวบ ต้องเดินทางกบัผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่าน้ัน และ ต้องมีใบรับรอง

ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง 

 กรณีเดก็อายุมากกว่า 5 ขวบ ต้องได้รับวัคซีนครบโดสเหมือนผู้ใหญ่แล้วเท่านั้น 
 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทฯจะท าการอัปเดตขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางเขา้ประเทศเวียดนามอีกคร้ังก่อนเดินทาง ประมาณ 30 วัน ** 
 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 

• ทางบริษทัฯ ขอรบัมดัจ า 8,000 บาท ส าหรับการจองนับต้ังแต่วันจองภายใน 1 วัน  

• กรุณาช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ 

ช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิก

การเดินทาง )   

• หากจองทวัรน์อ้ยกว่า 15 วนั รบกวนช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 
 

 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง *กรณีที่วัน

เดินทางตรงกบัวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*  

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

จ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ช าระแล้วทั้งหมด  

4. กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์  เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของ

แต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทฯ จะท าการจัดเกบ็เงินที่ลูกค้าได้ช าระ

มาแล้วนั้น เกบ็เป็นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของ

สายการบินและโรงแรม และ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี   

 

 

 

 
 

 



 

หมายเหตุ 
 

1. การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมี ผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านผูใ้หญ่ข้ึนไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบ

คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกค้า

ต้องการเดินทาง  

2. กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าใหท่้าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

3. รายการท่องเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ตามความ

เหมาะสมของหนา้งาน 

4. คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มี

การคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

5. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

8. ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเชื้ อเพลิงเพ่ิมเติม ราคานี้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ประกาศสายการบิน...  

9. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  

10. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม แล้ว

เกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น

เพ่ือที่จะน าไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิด

กฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋า

หรือสิ่งของใดๆ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น  

12. เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว 

เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์

ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถึงสิ่งของที่มี

ลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  



 

 

 

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