
 
 

รหัสโปรแกรม : 12432 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

Charter Flight 
เวยีดนามเหนอื 10,999 

ฮานอยซาปานิงห์บิงห์5วนั4คืน 
เดนิทาง 27 เม.ย.-01 พ.ค.2562 

 
 



ไฮไลท ์

พเิศษ !!! เทีย่วเมอืงซาปา ชมหมูบ่า้นชาวเขา 
ล่องเรือฮาลองบก ท่ีนินห์บิงห์ พร้อมเท่ียวเมืองหลวงฮานอย 

วนัที1่ (27 เม.ย. 62)กรงุเทพฯ  - สวุรรณภมู ิ ฮานอย  ทะเลสาบคนืดาบ  ชอ้ปป้ิงถนน 36สาย 

09.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR (VJ) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

12.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฮายฟง เมอืงทา่เรอืส าคัญของเวยีดนามโดยเทีย่วบนิที ่ VJ……… 

14.00น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงฮายฟง  หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าและศลุกากรแลว้  จากนัน้
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 

  กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม  นครหลวงเกา่แก่  ซึง่จะมอีายคุรบ  1000 ปีในปี  ค.ศ. 2010 กรุง
ฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวียดนาม  ซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่าง
เหนยีวแน่น สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่งๆ ยงัคงเป็นการกอ่สรา้งบา้นเรอืน 

  

  จากนัน้น าชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรงุฮานอย มกัมชีาวฮานอยและนักท่องเทีย่ว
มาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้  ชมสะพานทีม่สีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรุง

http://bit.ly/2NMk5YE


ฮานอย และใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย ซึง่มสีนิคา้มากมายไมว่า่จะเป็น กาแฟ ขนม 
ของฝากของช ารว่ย เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของกนิ มากมายใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่Delight Hotel in Hanoi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 

วนัที ่2(28เม.ย.62)  ฮานอย  หลาวกาย  ซาปา  หมูบ่า้นชาวเขา  ชอ้ปป้ิงตลาดซาปา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  หลังจากนั้น น าท่านเดนิทางสู่จังหวัดหลาวกายเพื่อที่จะเดนิทางต่อไป เมอืงซาปา ซึง่ตัง้อยู่ทาง
ภาคเหนอืของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจนี อยูใ่นเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความ
สงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม ้
เมอืงหนาวทีส่ าคัญของเวยีดนาม อกีทัง้ยงัเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพิันธุม์าก
ที่สุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยที่
เวยีดนามเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ตวัเมอืงจงัหวดัหลาวกาย 

  จากนัน้น าทา่นชมบรเิวณตน้สายแมน่ ้าแดง ตดิกบัฝ่ังของประเทศจนี เมอืงเหอ่โขว ่มณฑลยนูาน จากนัน้
เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงซาปา (ระยะทางประมาณ 38 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ช.ม.) ซึง่ชว่งนี้จะเป็น
ทางขึน้เขา.... จากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต (Cat Cat Village) เป็นชาวเขาเผ่ามง้
เกา่แก ่ของเมอืงซาปา ชมทวิทัศน์อันสวยงาม ชมไรน่าข ัน้บนัไดของชาวเขา ซึง่ปลูกกระจัดกระจาย
ไปทั่วทัง้เขา สวยงามดังภาพวาด น าทา่นเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยูข่องชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชม
สนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ ชมชวีติพืน้ถิน่ของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผ่าเยา้แดง และ
เลอืกซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ เป็นจุดหนึง่ทีใ่หเ้ก็บภาพเป็นที่
ระลกึความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงซาปา 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น   

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้
พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ โดยเฉพาะพวกเสือ้กนัหนาว กระเป๋าสะพาย รองเทา้ ถงุมอื 

ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

  พกัที ่Holiday Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 

   

วนัที ่3(29 เม.ย.62)  อสิระ  หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต  หลาวกาย    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ชมเมอืงซาปา ***** ส าหรับท่านทีจ่ะน่ังรถรางเพือ่ชมความงามของขนุเขาเมอืง
ซาปา และขึน้กระเชา้ฟานซปีัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพทีแ่สน
สวยงามบนจดุชมววิในระดับความสงู 3,143 เมตร จดุทีไ่ดรั้บการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแหง่อนิโดจนี 
ดว้ยทวิทัศนแ์บบพาโนรามากรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร ์ราคาโดยประมาณ 1,000-1,200 บาท *****  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านชม น า้ตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall) เป็นน ้าตกที่มคีวามสวยงาม และสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตัง้แต่ระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลาย ระดับชัน้ สายน ้าไหลลัด



เลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม ทา่นสามารถเดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ต่างๆ  เพือ่เก็บ
ภาพความประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ จากน ัน้น าทา่นเดนิกลบัสูเ่มอืงหลาวกาย 

   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่RED RIVER SIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

วนัที ่4 (30เม.ย.62) ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์ วดับา๊ยดิง๋ห ์ จตัรุสับาดงิห ์ สสุานโฮจมินิห ์กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทุกทานเดนิทางสู่นิงห์บงิห์ เพือ่ล่องเรอืชมฮาลองบก ผา่นชมถ า้ตามก๊ก (Tam Coc) ตามก๊ก
หมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกลา่วว่าถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้ทีน่ ้าทะเล
ยังท่วมถึง ซึง่ยังคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลักฐาน  น าท่านลงเรือพายล่องตามแม่น ้ า Hoang 
Long ในชว่งแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภเูขาสองฝ่ังแมน่ ้า ซึง่มคีวามยาวหลาย
กโิลเมตร ภาพทีป่รากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่ว
ฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับการ น ัง่เรอืกระจาด ล่องผ่านทอ้งน ้า ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ 
สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นา  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นชมวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเวยีดนาม วดับา๊ยดิง๋ห ์ใหท้า่นสกัการะขอพรพระพุทธรูปสัมฤทธิอ์งคใ์หญ ่
เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้เดนิทางกลับฮานอย ......น าทา่นชม จตัรุสับาดงิห ์สถานทีท่ีท่า่นโฮจมินิหไ์ดอ้า่น
ค าประกาศอสิรภาพของเวียดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาตขิอง
เวยีดนาม) หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ ถงึ 48ปี ผา่นชมดา้นนอก สุสานโฮจมินิห ์ภายใน
บรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห์ นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดต่อความประสงคข์อง
ทา่นทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่ห ้เขา้ชมดา้นในทกุวันจันทรแ์ละวันศกุร)์  

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่Delight Hotel in Hanoi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 

วนัที ่5(1 พ.ค.62) ฮานอย วดัเฉนิกว๊ก  ฮายฟง  กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



มเีวลาพาคณะชมวัดเฉนิกว๊ก เป็นวัดโบราณตัง้อยูใ่นทะเลสาปตะวันออก อายปุระมาณ 1,500 ปี ชมเจดยี์
ทรงแปดเหลีย่ม ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของวัดนี้ ไดเ้วลาสมควร น าคณะเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ
เมอืงฮายฟง  

13.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ………..  

15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ……  

 
   บร ิษัทขอสงวนส ิทธิ ์ที ่จ ะ เ ปลี ่ย นแปลงร ายกา รตามคว าม เหมา ะสมทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสายการบ ิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ
และย ึดถือผลประโยชน์ของผู เ้ด ินทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาวะค่าเง ินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบ ินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเต ิม
จากราคาที่ก าหนดไว )้ 

อตัราคา่บรกิาร   

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กวา่ 12ปี 
ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว จ านวนที ่

27 เม.ย. – 1 พ.ค. 2562 10,999 10,999 4,900 35+1 

 
อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท  

***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทศันาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 

 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  

 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   
    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 

 คา่อาหารตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของบรษัิทประกนัภัยทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร  

 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 
 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 

    แลกเปลีย่น (กรุณาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง 

 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 



 

เง ือ่นไขในการจอง 

 ช าระมัดจ าในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) โดยช าระมัดจ าภายใน 
24 ชัว่โมง หลังจากไดรั้บ invoice  สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรุ๊ปที่เดนิทางชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรอื  ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้เต็มจ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได้
ทุกกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป
กบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้ 
 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ทวัร ์/ แตถ่า้ 15 ทา่นขึน้ จะมหีัวหนา้ทวัรต์ลอดการเดนิทาง 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณี

ทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       
 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทาง

หรอืคนืเงนิได ้

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 โปรแกรมการดนิทางอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นในระหวา่งการเพือ่ความเหมาะสม 

 กรณีลอ่งเรอื หากสภาพอากาศไมเ่หมาะสมในการลอ่งเรอื บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารเดนิทาง

ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะคา่เงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่ 

การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้ 
 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทาง

บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 

 
 

**ส าคญัมาก  กรุณาอยา่ลืม **Passport   มาในวนัเดินทาง



 


