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      อาหารพิเศษ!!! สุก้ีทะเลแซลมอน+ไวนแ์ดง 



 

 

 

วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย 

12.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์
สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

15.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ906 
17.15 น. เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานแคท บิ เมืองไฮฟอง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับ

กระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย  
ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเปลี่ยนเป็นรถ

ท้องถิ่น 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) 

หลังอาหาร น าท่านเดนิทางสู่เมืองฮานอย  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2ชม.) 
เข้าพักที่ Moon View Hotel (หรือเทียบเท่า) 
 
 
 
 
 

วันที่สอง        ฮานอย–ซาปา - นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซปิัน -  LOVE MARKET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในโลก เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชเมืองหนาวจึงมีการท านาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขาทอดตัวเรียงรายกันอย่างสวยงามจ านวนมาก 
อีกทั้งเมืองซาปายังเคยเป็นเมืองพักตากอากาศของชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อน รวมทั้งเป็นเมืองพักตากอากศของ
ชาวต่างชาติและชาวเวียดนามยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) 



 

 

 

จากนั้น น าท่านสัมผัสการนั่งรถไฟ ชมวิวเมืองซาปาที่เชื่อมตัวเมืองซาปากับท่ากระเช้าขึ้นฟานซิปัน จากใน
เมืองชมวิวหุบเขาสวยๆตามไหล่ทางคุ้มค่ากับการได้มาเห็น 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นท่านสู่สถานีกระเช้า นั่งกระเช้าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อย
ใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงาม
บนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์
แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งป ี

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) อาหารพิเศษ++สุกี้ทะเลรวม และ ไวน์แดงเริศรส 

  
หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชม
บรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  NORTH STAR SAPA หรือเทียบเทา่  ใกล้ถนนคนเดิน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    วันที่สาม ซาปา – หมู่บา้นก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5) 
น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หมู่บ้านชาวม้งโบราณของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่รายล้อม หมู่บ้าน
อย่างสวยงาม รับลมเย็นปะทะหน้า พร้อมชมพื้นที่เพาะปลูกนาขั้นบันไดของชาวม้ง พร้อมเลือกซื้อสินค้า
เกษตร และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านจากชาวบ้าน 

 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหาร เดินทางเข้าสู่ฮานอยตามเส้นทางเดิม 

 

น าท่านเดินทางต่อไปยังวัดหงอกเซิน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกี๋ยม)  บนเกาะหยกซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ 
สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพานแสงอาทิตย์มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่าง



 

 

 

หนึ่งของกรุงฮานอยนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเสมอ ปัจจุบันกลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ 
ชื่อว่าหอคอยเต่า ตั้งไว้เพื่อเชื่อมโยงถึงต านานของวัดแห่งนี้ จากนั้น เดินทางต่อไปยังถนน 36 สาย น าทุกท่าน
เลือกซื้อของฝากบนถนน 36 สายย่านโบราณของเมืองฮานอยแต่กลับคราคร่ าไปด้วยผู้คนหลากหลายชนชาติ 
และรายรอบไปด้วยสินค้าของฝากนานาชนิด โดยเฉพาะบริเวณถนน ห่างกาย ห่างห่อม ห่างบาก ห่างบ่วม ก็
จะเป็นย่านค้าขายที่คึกคักด้วยสินค้าสารพัดชนิดทั้งของกิน เสื้อผ้า 
และของที่ระลึกที่ เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มี
ลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) 
หลังรับประทานอาหาร น าทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ า 
ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับ
สายน้ า เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา  

      เข้าพักที ่  Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) 

วันที่สี ่ ฮานอย - จตุรสับาดงิห์ - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)  หลังรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบา
ดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็น
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชม
ด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์)  
**ถ่ายรูปด้านนอก***ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 

  12.15 น. เดินทางกลับสูก่รุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VJ901 
  14.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 

 
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยค านงึถึงประโยชน์ของลูกคา้เปน็ส าคัญ 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่าน
เอง* 



 

 

 

อัตราค่าบริการ 
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วนจนเปน็ที่พอใจก่อนช าระเงิน 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็กต่ ากว่า 12ปี 
ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว จ านวนที ่

15-18 FEB 19 11,988 11,988 3,000 20+1 

17-20 FEB 19 11,988 11,988 3,000 20+1 

22-25 FEB 19 11,988 11,988 3,000 20+1 

8-11 MAR 19 11,988 11,988 3,000 20+1 

10-13 MAR 19 11,988 11,988 3,000 20+1 

15-18 MAR 19 11,988 11,988 3,000 20+1 

17-20 MAR 19 11,988 11,988 3,000 20+1 

5-8 APR 19 11,988 11,988 3,000 20+1 

7-10 APR 19  11,988 11,988 3,000 20+1 

10-13 APR 19 13,988 13,988 3,000 20+1 

12-15 APR 19 15,988 15,988 3,000 20+1 

14-17 APR 19 15,988 15,988 3,000 20+1 

17-20 APR 19 12,988 12,988 3,000 20+1 

19-22 APR 19 11,988 11,988 3,000 20+1 

10-13 MAY 19 11,988 11,988 3,000 20+1 

12-15 MAY 19  11,988 11,988 3,000 20+1 

17-20 MAY 19 13,988 13,988 3,000 20+1 

19-22 MAY 19 12,988 12,988 3,000 20+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ราคานี้เปน็ราคาโปรโมชัน่เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคนืเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี 

หมายเหตุ :  
1.อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/หรือ ขอ
คืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร ์
2.กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน
การเดินทางอย่างน้อย10 วัน  
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมา
จากอัตราแลกเปลี่ยน  
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะนั้น  
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  
ประกาศส าคญั 
สายการบิน มนีโยบายใน จ ากัดน้ าหนักทา่นละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  กรณีน้ าหนักกระเปา๋เกิน 20 กิโลกรัม ท่านต้องช าระค่า
น้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุ๊ปออกเดินทางได้ 20 ท่านขึน้ไป  
อัตรานี้รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ไฮฟอง – ฮานอย - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ,ค่าภาษีสนามบิน
กรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย , ค่าที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ , ค่า
รถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ , ค่าประกันอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย  
อัตรานี้ไม่รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใช้จา่ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม  

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน) 
****หัวหน้าทวัร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลอืหน้าว่าง
ติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์
เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย 
 
 
 



 

 

 

หนังสือเดนิทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อ
ออกต๋ัวเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออก
เดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างส าหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป   

หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกดิสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนช าระค่าบริการ ทัง้นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัว
ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได ้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกันได ้
9.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการได้ล่วงหน้าได้  
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
11.ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. การขับรถในเวียดนาม จ ากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อช่ัวโมง (แล้วแต่พื้นที่) 
13. บริการน้ าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 



 

 

 

14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจล
เหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะท าให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่ก าหนด และ/
หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาที่ก าหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจาก
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสญูหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธ
การเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
การถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคัญ  
 
 
 

 


