
 
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12265 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 

SCX 02-COLORFUL SAPA 4D3N 
 

 

 

 

 

      อาหารพิเศษ!!! สุก้ีทะเลแซลมอน+ไวนแ์ดง 



 
 

 

วนัแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย 

12.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู ้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4  

เคานเ์ตอร ์G เคานเ์ตอรส์ายการบิน เวียดเจ็ทแอร ์(VJ)เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอย

อ านวยความสะดวกแก่ทา่น 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

15.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจท็แอร ์(VJ) เที่ยวบินที่ VJ906 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานแคท บิ เมืองไฮฟอง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย  

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น า

ท่านเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี1) 

หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสู่เมืองฮานอย  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2ชม.) 

เขา้พกัที ่Moon View Hotel (หรือเทียบเทา่) 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

วนัที่สอง        ฮานอย–ซาปา - นัง่รถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเชา้ฟานซิปัน -  LOVE MARKET 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง) ตั้งอยู่ในจงัหวดัลาวไก เป็น

เมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในโลก เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศ

หนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจงึมีการท านาขั้นบันไดตามลาด

ไหล่เขาทอดตัวเรียงรายกันอย่างสวยงามจ านวนมาก อีกทั้งเมืองซาปายังเคยเป็นเมืองพัก

ตากอากาศของชาวฝรัง่เศสในสมยัก่อน รวมทั้งเป็นเมืองพกัตากอากศของชาวต่างชาติและ

ชาวเวยีดนามยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 3) 

จากน้ัน น าท่านสมัผัสการนัง่รถไฟ ชมวิวเมืองซาปาที่เชื่อมตัวเมืองซาปากับท่ากระเชา้ขึ้ น

ฟานซิปัน จากในเมอืงชมววิหุบเขาสวยๆตามไหล่ทางคุม้ค่ากบัการไดม้าเห็น 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

จากน้ันท่านสู่สถานีกระเชา้ นัง่กระเชา้ขา้มภูเขากวา่ 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 

ขา้มเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่อง

อยู่รอบๆชมทศันียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมววิในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ไดร้ับ

การขนานมานวา่เป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทศัน์แบบพาโนรามาพรอ้มสมัผสัอากาศที่

หนาวเย็นตลอดทั้งปี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี4) อาหารพิเศษ++สุก้ีทะเลรวม และ 

ไวนแ์ดงเริศรส 

  

 

 

 

 

หลังรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินคา้

ทอ้งถ่ินและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ไดเ้ดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่น่ี ดว้ยเครื่องแต่ง

กายประจ าเผ่าต่างๆ 

น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั  NORTH STAR SAPA หรือเทียบเทา่  ใกลถ้นนคนเดิน 

 

 

 

 

 

    วนัที่สาม ซาปา – หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต –ฮานอย - วดัหงอกเซิน - 36สาย – โชวห์ุน่กระบอกน ้า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือท่ี 5) 



 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัต๊กัต๊ หมูบ่า้นชาวมง้โบราณของเมืองซาปา ชมทิวทศัน์ธรรมชาติ

ที่รายลอ้ม หมู่บา้นอย่างสวยงาม รบัลมเย็นปะทะหน้า พรอ้มชมพ้ืนที่เพาะปลูกนาขั้นบนัได

ของชาวมง้ พรอ้มเลือกซื้ อสินคา้เกษตร และสินคา้หตัถกรรมพ้ืนบา้นจากชาวบา้น 

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 6) หลงัอาหาร เดินทางเขา้สู่ฮานอย

ตามเสน้ทางเดิม 

 

น าท่านเดินทางต่อไปยังวัดหงอกเซิน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกี๋ยม)  บนเกาะ

หยกซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพาน

แสงอาทิตย์มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของกรุงฮานอยนักท่องเที่ยวนิยมมา

ถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึกกนัเสมอ ปัจจุบนักลางทะเลสาบมหีอคอยเล็กๆ ชื่อวา่หอคอยเต่า ตั้ง

ไวเ้พ่ือเชื่อมโยงถึงต านานของวดัแห่งน้ี จากนั้น เดินทางต่อไปยังถนน 36 สาย น าทุกท่าน



 
 

 

เลือกซื้ อของฝากบนถนน 36 สายย่านโบราณของเมืองฮานอยแต่กลับคราคร า่ไปดว้ยผูค้น

หลากหลายชนชาติ และรายรอบไปดว้ยสินคา้ของฝากนานาชนิด โดยเฉพาะบริเวณถนน 

ห่างกาย ห่างห่อม ห่างบาก ห่างบ่วม ก็จะเป็นย่านคา้ขายที่คึกคักดว้ยสินคา้สารพดัชนิดทั้ง

ของกิน เส้ือผา้ และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผา้ไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีต

สวยงามมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7) 

หลังรับประทานอาหาร น าทุกท่านชม การแสดงหุ่น

กระบอกน ้ า ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคน

เวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน ้ า เป็นที่กล่าวขวัญ

ของคนทุกชาติทุกภาษา  

      เขา้พกัที่   Moon View Hotel โรงแรมระดบั 3 ดาว (หรือ

เทียบเทา่) 

วนัที่ส่ี ฮานอย - จตรุสับาดิงห ์- กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือท่ี 

8)  หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ 

จตัุรสับาดิงห ์จตุัรัสแห่งน้ีเป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิ

มนิห์ไดอ้่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้

จากการตกเป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศส ในวันที่ 2 

กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้ นถึง 

48 ปี (ที่น่ีจะปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทุกวันจันทร์

และวนัศุกร)์  

**ถา่ยรูปดา้นนอก***ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 

  12.15 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VJ901 

  14.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 

 



 
 

 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส  าคญั 

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที่พอใจแลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง* 

อตัราค่าบริการ 

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระเงิน 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กต า่กว่า 12ปี 

ไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว จ  านวนที่ 

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 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เมื่อจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงนิค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

 

 

 



 
 

 

หมายเหตุ :  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร ์ไม่สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนัเดินทางได ้

และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไมต่ า่กวา่ 15 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯจะแจง้ใหท่้าน

ทราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย10 วนั  

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัข้ึน และ/หรือมี

ผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะน้ัน  

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น  

ประกาศส าคัญ 

สายการบิน มีนโยบายใน จ  ากัดน ้าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่าน

ตอ้งช าระค่าน ้าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้20 

ท่านข้ึนไป  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ไฮฟอง – ฮานอย - กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินเวยีดเจ็ทแอร ์,คา่ภาษี

สนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองฮานอย , ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งสิ้ น 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกม้ือ

ตลอดรายการ , ค่ารถรบั-สง่สนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ , ค่า

ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ

ประกนัภยั  

อตัราน้ีไม่รวม  

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายสว่นตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิาร**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสอืเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือ

หนา้วา่งติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั

คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส  าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 30 วนั เพ่ือทางบริษัทฯ จะไดส่้งใหท้างสายการ

บินเพ่ือออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

(นับจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

 



 
 

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบริษัท 

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบตัิเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตวัท่านและ

สมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได  ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัท

ฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

ๆ  

12. การขบัรถในเวียดนาม จ ากดัความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พ้ืนท่ี) 

13. บริการน ้าดื่มท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ

วุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือตารางเวลา

บินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จากอุบตัิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทาง

เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทาง

บริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

 


