
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานแคท บา – ไฮฟอง – ฮานอย  

12.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน 

VIETJET AIR โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ในการเช็คอิน 

15.20 น. นําทานเหินฟาสู เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที ่VJ906 

17.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานแคท บา เมืองไฮฟอง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ

กระเปาสัมภาระเรียบรอย จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเมืองฮานอย  

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 

พักที่  CWD HOTEL / DELIGHT / MOON VIEW *หรือระดับเทียบเทา* 

วันที่สอง เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมูบานชาวเขากัต๊ กั๊ต - น้ําตกสเีงนิ – LOVE MARKET  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการ

พักผอนเมื่อครั้งทีฝ่รั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูในขณะนั้นไดมาสรางสถานีบนภเูขาขึน้

ในป พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะ

อากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันที่นี่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้กม็วีถิี

ชีวิตที่นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัว

อยางมีเสนห นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 

เมตรจากระดับน้ําทะเล ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางราวๆ 5 ชั่วโมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานสู หมูบาน CAT CAT หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชาวเขาในหมูบานนี้ และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมูบาน

กาตกาต สามารถเดินทางเทาหรือนั่งรถยนตก็ได ในกรณีที่นั่งรถยนต รถนําเที่ยวจะพา

ทุกทานมาที่หนาหมูบานกาตกาต  และจากนั้นจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซึ่งเปนถนนของ

หมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่

พึ่งพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบงาย ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของ

ชาวเขาที่เปดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว (ลูกคาสามารถ

นําสิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม รองเทา ขนม เปนตน) 

นําทานเดินทางสู SILVER WATER FALL (น้ําตกสีเงิน) เปนน้ําตกที่สวยที่สุดใน

เมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจาก

ระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

อิสระทานที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย  ไมวาจะ

เปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ 

พักที ่ NORTH STAR / SUNNY MOUNTIAN  *หรือระดับเทียบเทา* 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม เมืองซาปา – หุบเขาปากมังกร -  เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ-   

ถนน 36 สาย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
นําทานเดินทางสู ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมงักร ซึ่งเปนภูเขาอยูกลางเมืองซาปา 

นักทองเที่ยวสามารถเดินเทาขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา 

ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟง ที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเปน

ยอดภูเขาที่อยูสูงสุดในอินโดจีน จนไดรับฉายาวาเปน หลังคาแหงอินโดจีน ใน

ระหวางที่เดินขึ้นภูเขาฮามรอง นักทองเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม สวนกลวยไม 

และสวนหินที่สวยงามตลอดทางเทา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย มีความหมายวา “เมืองที่มีแมน้ําไหล

ผาน” ซึ่งหมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเปนเมืองหลวงของประเทศ

เวียดนาม ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป ระยะทาง

ประมาณ 170 กิโลเมตร (โดยใชเสนทางเดิม ใชเวลาราวๆ 4 ชั่วโมง)   

จากนั้นนําทานขามสะพานแสงอาทิตย ซึ่งจะขามทะเลสาบคืนดาบ ที่มีตํานานเกี่ยวกับ

เตาที่มีอายุกวารอยป เพื่อเขาไปดานใน วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย

ศาลเจาโบราณ และขางๆ ศาลเจามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเตาสตาฟขนาดใหญที่กลาว ซึ่ง

เปนเตาที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี ้

หลังจากนั้นนําทานสู ถนน 36 สาย ที่ขายสินคาหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก 

ของกิน ของใช อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิค ภาพเขียน กระเปากอปป

ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่  CWD HOTEL / DELIGHT / MOON VIEW  *หรือระดับเทียบเทา* 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ เมืองฮานอย– จัตุรสับาดงิห – สุสานโฮจมินิห - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 



 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห ลาน

กวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 

2488 หลังจากเวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของ

ฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป นําทานเขาคารวะ สุสานโฮจิ

มินห (ภายดานในที่บรรจุศพของทานโฮจิมินห จะ

ปดใหเขาชมทุกวันจันทรและศุกร) ภายในบรรจุ

ศพอาบน้ํายาของทานโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลงแกว  

  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู ทาอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

12.15 น. นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ901 

14.05 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 

************************************************* 

 

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้

กอนทาํการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจง

ใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 

 

อตัราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํ

กวา11ป) 

1 เดก็ 2 ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํ

กวา11ป) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา

ไมรวม

ตัว๋ 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 251 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588 

07 – 10 กนัยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588 

14 – 17 กนัยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588 

21 – 24 กนัยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588 

12 – 15 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

19 – 22 ตลุาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 



 

26 – 29 ตลุาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,888 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 3,900 บาท** 

คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอทาน **สวนของหวัหนาทวัรแลวแตความพงึพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลกิ 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบรษิัทจะไม

คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ

บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทาน

เอง 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืมดัจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดชาํระคาตัว๋เครือ่งบนิเตม็ใบใหกบัสายการบนิเปนที่

เรยีบรอย ยกเวนคาภาษนี้าํมนัทีย่งัมไิดชาํระ คาทวัรสวนทีเ่หลอื กรณุาชาํระ 21 วนักอนการ

เดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม

นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน *หัวหนาทัวรแลวแตความ

พอใจ* 



 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี

เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน

ทัวรนั้นๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ

อักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท

อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน

ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่

ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงิน

มัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 



 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 

15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหาก

ทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา

ที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้

บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ   อุบัติ เหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค

ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได

ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบ

ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบนิเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่

สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 



 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ

นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํา

ขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

***************************************** 

 

 


