
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย 

11.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร ชั้น 4 ประตู 4  
เคานเตอร G 

เคานเตอรสายการบิน เวียดเจ็ทแอร (VJ)เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแกทาน 

15.20 น. เหิรฟาสู กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร (VJ) เที่ยวบินท่ี VJ906 



 
 

 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไฮฟอง หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเปลี่ยนเปน

รถทองถิ่น 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองฮานอย  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2ชม.) 

เขาพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเทา) 

 

วันท่ีสอง        ฮานอย –ลาวไก–ถายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ําตกซิลเวอร - หุป
เขาปากมังกร  

                 LOVE MARKAT 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) 

นําทุกทานเดินทางสูเมืองซาปา (ใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยูในจังหวัดลาวไก เปนเมือง

ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุมากที่สุดในโลก เมืองซาปาเปนเมืองที่มีอากาศหนาวเย็น

ตลอดทั้งป เหมาะแกการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจึงมี

การทํานาขั้นบันไดตามลาดไหลเขาทอดตัวเรียงรายกัน

อยางสวยงามจํานวนมาก อีกทั้งเมืองซาปายังเคยเปน

เมืองพักตากอากาศของชาวฝรั่งเศสในสมัยกอน รวมท้ัง

เปนเมืองพักตากอากศของชาวตางชาติและชาว

เวียดนามยาวนานมาจนถึงปจจุบัน นําทานถายรูปกับ

ปายชายแดน จีน-เวียดนาม ที่เมืองลาวไก เมืองเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับชายแดนของจีน 

พรมแดนเวียดนามในบริเวณนี้ถูก แบงโดยแมน้ําแดง แตเชื่อมตอกันโดยสะพานคอนกรีต อัน

เปนเสนทางสําคัญของติดตอคาขายพรมแดนระหวาง 2 ประเทศ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) 



 
 

 

หลังจากนั้นพาทานชม น้ําตกสีเงิน น้ําตกที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองซาปา ดวยความสูง 

100 เมตร จาก ตนสายไหลจากยอดเขาฟานซีปนลัดเลาะโขดหิน

ลงมาเรื่อยๆถือเปนภูมิทัศนที่นาเก็บภาพและจดจําเปนอยางมาก 

จากนั้น นําทุกทานเดินทางไปยังหุบเขาปากมังกร (Ham Rong 

Mountain) ซึ่งทานจะไดชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชม

ดอกไมเมืองหนาวนานาพรรณอันสวยงาม ภูเขารายลอมเรียกลม

เย็นที่ตั้งเดนเปนสงา กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 

เมตร สถานที่นี้เปนแหลงศึกษาหาความรูทางธรรมชาติวิทยา

เพราะมีพืชพันธุไมนานาชนิดที่หายากตลอดจนไมดอกเมืองหนาว

นานาพันธุสวยสดงดงามมากในชวงฤดูหนาว จากนั้น

จึงเดินเทาตอขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ซึ่ง

ทําเปนบันไดสลับกับทางเดินเทาพื้นราบผานสวนหิน

ธรรมชาติรูปรางแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปสําหรับทาง

ขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคลายเดินอยูในเขาวงกต 

จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถายภาพภาพของเมืองซาปาตั้ง

เดนเปนสงาอยูเบื้องลางหอมลอมไปดวยเทือกเขา

หวางเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปน ความสูง 3,148 เมตร สูงกวา

ภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สาย หมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอยางชาๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย

สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ หานาที หลังคาสีแดงของวิลลาคลาสสิคสไตลโคโลเนียลแบบ

ฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบานเรือนผูคนและโบสถคริสตตั้งเดนเปนสงาอยูเบื้องลางถนน

หนทางและทะเลสาบที่ตั้งอยูใจกลางเมืองซาปาภือวาคุมคาที่ไดมาเห็น 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)     

  หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางสู ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินคาทองถิ่น

และชมบรรดาเหลาชาวเขา ท่ีไดเดินทางมารวมตัวกันอยูท่ีนี่ ดวยเครื่องแตงกายประจําเผา

ตางๆ  



 
 

 

 เขาพักที่ Holiday Sapa โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเทา)  

    วันท่ีสาม ซาปา – หมูบานกาตกาต –ฮานอย - วดัหงอกเซิน - 36สาย – โชวหุนกระบอก

น้ํา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5) 

นําทานเดินทางสูหมูบานกั๊ตกั๊ต หมูบานชาวมงโบราณ

ของเมืองซาปา ชมทิวทัศนธรรมชาติที่รายลอม หมูบาน

อยางสวยงาม รับลมเย็นปะทะหนา พรอมชมพื้นที่

เพาะปลูกนาขั้นบันไดของชาวมง พรอมเลือกซื้อสินคา

เกษตร และสินคาหัตถกรรมพื้นบานจากชาวบาน 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) 
หลังอาหาร เดินทางเขาสูฮานอยตามเสนทางเดิม 

นําทานเดินทางตอไปยังวัดหงอกเซิน ตั้งอยูริมทะเลสาบ

คืนดาบ (ฮวานเกี๋ยม)  บนเกาะหยกซึ่งเปนเกาะเล็กๆ 

สามารถขามจากฝงไปยังวัดโดยขามสะพานเทฮุก หรือ

สะพานแสงอาทิตยมีสีแดงสดใสถือเปนเอกลักษณอยาง

หนึ่งของกรุงฮานอยนักทองเที่ยวนิยมมาถายภาพไวเปนท่ี

ระลึกกันเสมอ ปจจุบันกลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื่อ

วาหอคอยเตา ตั้งไวเพื่อเชื่อมโยงถึงตํานานของวัดแหงนี้ 

จากนั้น เดินทางตอไปยังถนน 36 สาย นําทุกทานเลือก

ซื้อของฝากบนถนน 36 สายยานโบราณของเมืองฮานอย

แตกลับคราคร่ําไปดวยผูคนหลากหลายชนชาติ และราย

รอบไปดวยสินคาของฝากนานาชนิด โดยเฉพาะบริเวณ



 
 

 

ถนน หางกาย หางหอม หางบาก หางบวม ก็จะเปนยานคาขายที่คึกคักดวยสินคาสารพัดชนิด

ทั้งของกิน เสื้อผา และของที่ระลึกที่เปนทั้งผาไหม กระเปา หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีต

สวยงามมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) 

หลังรับประทานอาหาร นําทุกทานชม การแสดงหุนกระบอกน้ํา ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของ

คนเวียดนามท่ีมีความผูกพันกับสายน้ํา เปนที่กลาวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา  

      เขาพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเทา) 

วันท่ีสี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห - กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)  หลัง

รับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู จัตุรัสบาดิงห จัตุรัส

แหงนี้เปนสถานที่ ที่ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพ

ของเวียดนามพนจากการตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 

กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเปนเมืองขึ้นถึง 48 ป (ที่นี่จะปด

ไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร)  

**ถายรูปดานนอก***ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินนอยไบ 

  12.15 น.  เดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี VJ901 
  14.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
***กอนตดัสินใจจองทัวร ควรอานเงือ่นไขการเดนิทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจแลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง* 

อัตราคาบริการ 
กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเงื่อนไขตางๆใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระเงิน 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็กต่ํากวา 12ป 
ไมมีเตียง 

พักเด่ียว จํานวนที ่



 
 

 

8 – 11 มิ.ย 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

15 – 18 มิ.ย 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

22 – 25 มิ.ย 61 9,999 9,999 3,000 15+1 

6 – 9 ก.ค 61 9,999 9,999 3,000 15+1 

13 – 16  ก.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 
อาสาฬหบูชา / เขาพรรษา 

27 – 30 ก.ค 61 13,888 13,888 3,000 36+1 

วันแมแหงชาติ 

10 – 13 ส.ค 61 
12,888 12,888 3,000 20+1 

17 – 20 ส.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

24 – 27 ส.ค 61 10,888 10,888 3,000 20+1 

7 – 10 ก.ย 61 10,888 10,888 3,000 20+1 

    21 - 24 ก.ย 61 10,888 10,888 3,000 20+1 

28 ก.ย – 1 ต.ค 61 10,888 10,888 3,000 20+1 

5 – 8 ต.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

12 - 15 ต.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

วันปยมหาราช 
21 – 24 ต.ค 

12,888 12,888 3,000 31+1 

26 - 29 ต.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

2 – 5 พ.ย 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

9 – 12 พ.ย 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

16 – 19 พ.ย 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

23 – 26 พ.ย 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

วันรัฐธรรมนูญ 
7 – 10 ธ.ค 61 

12,888 12,888 3,000 32+1 

21 – 24 ธ.ค 61 12,888 12,888 3,000 20+1 



 
 

 

28 – 31 ธ.ค 61 13,888 13,888 3,000 20+1 

 
ราคานี้เปนราคาโปรโมชัน่เมื่อจองทวัรแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคนืเงนิคาจองทวัร คาทวัรไดในทกุกรณ ี

หมายเหตุ :  
1.อัตราคาบริการเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร ไมสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได และ/หรือ 
ขอคืนเงินคาทัวร คาจองทัวร 
2.กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมต่ํากวา 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได บริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
กอนการเดินทางอยางนอย10 วัน  
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบริการ เนื่องจาก คาภาษี เซอรชารทน้ํามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมา
จากอัตราแลกเปลี่ยน  
4.กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง มิฉะนั้น  
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  
ประกาศสําคัญ 

สายการบิน มีนโยบายใน จํากัดน้ําหนักทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  กรณีน้ําหนักกระเปาเกิน 20 กิโลกรัม ทาน
ตองชําระคาน้ําหนักสวนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุปออกเดินทางได 20 

ทานขึ้นไป  

อัตรานี้รวม 

คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ไฮฟอง – ฮานอย - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ,คาภาษี

สนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย , คาที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 3 คืนพักหองละ 2-3 ทาน, คาอาหารครบทุกมื้อตลอด

รายการ , คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ , อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ , คาประกัน

อุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย  

อัตรานี้ไมรวม  

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %,  คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ,คาระวางน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม  

คาทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ ทานละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกคา 1 ทาน) 

****หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหนา

วางติดกันอยางนอย 2 หนา / การจองทัวร ทานละ 5,000 บาทที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย20วัน 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุก

กรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถา

ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน

มัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เนื่องจากรายการทัวรแบบเหมาเหมาจาย 

หนังสือเดินทาง 



 
 

 

*** กรุณาสงสําเนาหนังสือเดินทางใหบริษัทฯ กอนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะไดสงใหทางสายการ
บินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

(นับจากวันออกเดินทาง) และตองเหลือหนาวางสําหรับแสตมปวีซามากกวา 2 หนาขึ้นไป   

หมายเหต ุ:  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพือ่ความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัท 

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 

2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้าํมันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบนิ,การยกเลิกบิน,การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบตัิเหตจุาก

ความประมาทของนักทองเทีย่วเอง 

6. กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชาํระคาบรกิาร ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนแกตวัทานและ

สมาชิกเอง และเมื่อทานตกลงชําระเงินมดัจาหรือคาทวัรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ในบริษัทฯ กาํหนด 

7. รายการนี้เปนเพยีงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเคยีงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสทิธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพกัโดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอ

เปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9.กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพเิศษ อาทิเชน ใชววิแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม

สามารถจัดการไดลวงหนาได  

10.มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจัด ไมมีสิทธใินการใหคาํสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผู

จัดกาํกับเทานั้น  

11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตวัแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ

พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  

12. การขับรถในเวียดนาม จํากัดความเรว็ ไมเกิน 60-80 กมตอชัว่โมง (แลวแตพื้นที่) 

13. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายทีเ่กดิขึ้นที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่ อาทิการนดัหยุดงาน จลาจลเหตวุุนวายหรือ

ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาํใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่กาํหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการ

บินท่ีใชในเที่ยวบินนั้นๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาทีก่ําหนด โดยคาใชจายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นจากทั้งทางตรงและทางออม เชน การเจ็บปวย 

การถูกทาํราย การสูญหาย ความลาชาจากอุบัตเิหตุตางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถกูปฏิเสธในทกุกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยดึผลประโยชนทุกทาน

สมาชิกเปนสําคัญ  

 


