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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน :เดินทางโดยสายการบนิเวียดเจ็ทแอร.์ 
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วนัแรก กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชวห์ุ่นกระบอกน ้ า        

(เยน็) 

12.30น. พร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4เคาทเ์ตอรส์ายการเวียดเจ็ทแอร ์ ประตู 

3Viet Jet Air ( VJ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

15.50น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902 

17.40น. เดินทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

จากน้ัน   น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ต้ังอยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมืองที่ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่าน

เดินทางข้ามแม่น ้าแดง แม่น ้าสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง 

ท่านจะเหน็สะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดย

สถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่าน้ัน 

กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวย

ที่สดุในเอเชีย เรียกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี 

มีทะเลสาบและแม่น ้าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of 

Lakesมีถนนหนทางที่ร่มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบ 

โคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอนิโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์

ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เสื่อม

คลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 

1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์

ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคาร

ที่ส  าคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝร่ังเศส ต้นไม้สอง

ข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มร่ืน และสบายตายิ่งนักน าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้ าซ่ึงเป็นศิลปะ

พ้ืนบ้านที่มีช่ือเสียงท่านจะได้ชมเร่ืองราวความรักในเทพนิยายความภาคภมิูใจในความเป็นธรรมชาติและ

วิถชีาวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเกบ็เกี่ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอกน า้ทั้งสิ้นจากน้ัน

น าท่าน  

ค า่     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่อง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้นกั๊ตกั๊ต-ชมน ้ าตกสเีงิน-ตลาดซาปา   (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่จังหวดัลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วย

ระยะทางกว่า 245กโิลเมตรเดินทางต่อไปยังเมืองซาปา ซ่ึงเป็น

อ าเภอหน่ึงต้ังอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 

กโิลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ต้ังอยู่สงูกว่า

ระดับน า้ทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้าน

ชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถชีีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านน้ี

และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสดุลูกหูลูกตา

จากน้ันน าท่านเดินทางไปชมน า้ตก Silver Water Fall  

(น ้ าตก ThacBac) น ้ าตกสเีงิน ที่ขึ้นช่ือในเมืองซาปา 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลา

แซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซ้ือขายกนัอย่างมีสสีนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วดัหงอ๊กเซิน-ช็อปป้ิงถนน 36 สาย  

                   (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สงูที่สุดในซาปา ชมทศันียภาพของ

เมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขา

เหล่านี้กไ็ด้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะ

มียอดเขาที่สงูโดดเด่นที่สดุในบรรดายอดอืน่ๆ คือฟานซีปัน 

(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหล่ียนเซินน้ี นับว่าเป็นยอดเขา

ที่ สูงที่ สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรน าท่านชม

ทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไม้ดอกและ

สวนหินที่สวยงาม ชมทวิทศัน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรา

มา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทอืกเขา 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

(ประมาณ5ชั่วโมง) 
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น าทุกท่านข้ามสะพานแสงอาทิตยส์ู่กลางทะเลสาบชมวดัหงอก

เซินวัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสตา๊ฟ

ขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเชื่อว่าเต่าตัวน้ีคือเต่าศักด์ิสทิธิ์ 1 ใน 2 ตัว

ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาช้านานจากน้ันชม

ทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 

น าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงถนน 36 สายมีสนิค้าราคาถกูให้ท่านได้

เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ 

ค า่     บริการอาหารเยน็ทีห่อ้งอาหารณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี ่ ฮานอย –กรุงเทพฯ (เชา้) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบนินานาชาตินอยไบ 

12.15น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 

14.05น. เดินทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 

........................................................................................ 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

 

  

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  นิงบงิห ์ 4 วนั 3 คืน บนิ VJ 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

8 มี.ค.61 11 มี.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

15 มี.ค.61 18 มี.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

22 มี.ค.61 25 มี.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

29 มี.ค.61 1 เม.ย.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

5 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

11 เม.ย.61 14 เม.ย.61 24 13,999 13,999 13,500 3,000 

12 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24 13,999 13,999 13,500 3,000 

19 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

26 เม.ย.61 29 เม.ย.61 24 13,999 13,999 13,500 3,000 
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อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ3 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงินพกัหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้ อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

- ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหนา้ที่กรมแรงงานทั้ งที่

เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิป

ค่ะ) 

 

กรุณาโอนเงินเขา้บญัชี 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการ

เดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน

เดินทาง 21 วนั) 

2. กรณยีกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้ น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทั้งหม 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งสิ้ น 

3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เลือ่นการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวน

สทิธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้ นไป)เนือ่งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทาง

อื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทย

ร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

6. กรณทีีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครั้งก่อน

ท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จ้งใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 

 

- บริษทัฯมีสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

-  เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหาก

อายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจ้าหนา้ที่กรม

แรงงานทั้ งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 
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- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบตัิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมา

จ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้ งสิ้ น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้ น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้ แลว้ทั้งหมด 

- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 

 

 

 


