
#15687 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน ยอด
เขาฟานซิปน หมูบานชาวเขากาตกาต บิน SL
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา จัตุรัสบาดิงห ทําเนียบประธานาธิบดี บานพัก
โฮจิมินห วัดเจดียเสาเดียว Love Market นํ้าตกกั๊ตกั๊ต วิหารวรรณกรรม วัดหง
อกเซิน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนอยไบ   
Firt Eden Hotel or Sunries
Hotel หรือเทียบเทา

2 จัตุรัสบาดิงห - ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย - บานพักลุงโฮ - วัดเจดีย
เสาเดียว - ซาปา - ตลาด LOVE MARKET   

Azure Sapa Hotel or Sapa
Green Hotel or Sapa
Logde Hotel หรือเทียบเทา

3 รถรางสายภูเขาฟานซีปัน - กระเชาไฟฟาฟานซีปัน - เทือกเขาฟานซีปัน
- หมูบานชาวเขากัต๊กัต๊ - น้ําตกกัต๊กัต๊ - ลาวไก - พรมแดนเวียดนาม-
จีน

  
Duc Huy Grand Lao Cai
Hotel or Lao Cai Royal
Hotel หรือเทียบเทา

4 ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา - ทา
อากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย.
63

฿15,999 
฿12,999

฿15,999 
฿12,999

฿15,999 
฿12,999

฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนอยไบ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 จัตุรัสบาดิงห - ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย - บานพักลุงโฮ -
วัดเจดียเสาเดียว - ซาปา - ตลาด LOVE MARKET

กําหนดการทั้งหมด

***บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง***

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

15.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมืองเคานเตอรสายการบินไทยไลออน
แอร (SL) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ค่ํา

18.20 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL180 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.55 ชั่วโมง) ***บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง***

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสูตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของ
เวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซ่ึงเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ทานไดชม
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารท่ีสําคัญตาง นําทานเขาสูท่ีพัก

พักท่ี Firt Eden Hotel, Sunries Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนอยไบ คํ่า

 Firt Eden Hotel or Sunries Hotel หรือเทียบเทา

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม จัตุรัสบาดิงห สถานท่ีท่ีทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส ในวันท่ี 2
กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู ถึง 48 ปี

นําทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใชเป็นท่ีรับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองท้ังหลัง มีทหารเฝาหามเขาไป
ใกล แตมีเชือกกั้นใหถายรูปไดในระยะไกล ชม บานพักโฮจิมินห ท่ีเคยพํานักอยูในชวงปี พ.ศ. 2501-2512 บานพักสรางดวยไม
ท้ังหลัง ยกพ้ืนดวยเสาสูง ชั้นลางโปรงไมมีผนัง เป็นท่ีพักผอนและตอนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นหองสมุด หองทํางาน และหอง
นอน บานจะเรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก

นําทานชม วัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมท้ังหลัง เป็นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนตน
เสาเดียวปักอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แตละมือถือ
ของมงคลรวม 8 อยาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคารSEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง

นําทานเดินทางสู เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับชายแดนจีน อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัว
เมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหลงปลูกผักและผลไม
เมืองหนาวท่ีสําคัญของเวียดนาม อีกท้ังยังเป็นดินแดนแหงขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพันธุมากท่ีสุดในเวียดนามอีกดวย
(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัด

นําทานอิสระชอปป้ิงท่ี ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปป้ิงมากมาย ไมวาจะเป็นสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม
กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปป้ิงใหอยางจุใจ

พักท่ี Azure Sapa Hotel, Sapa Green Hotel, Sapa Logde Hotel หรือเทียบเทา

จัตุรัสบาดิงห

ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหประกาศความเป็นเอกราชใหแกเวียดนามจาก
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัตุรัสนั้นถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุมปฏิวัติ ท่ีไดขับไลชาว
ฝรั่งเศสท่ีมายึดครองเวียดนาม

ทําเนียบน้ีตั้งอยูในเมืองฮานอย เคยเป็นท่ีทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโดจีน มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงโคโลเนียลทาสีเหลืองท้ังหลังท่ีฝรั่งเศสสรางขึ้นในปี 1901 ปัจจุบัน
เป็นท่ีรับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทําเนียบมีสวนดอกไมและสระน้ําท่ีมีบรรยากาศ
อันรมรื่น



วันท่ี 3 รถรางสายภูเขาฟานซีปน - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขา
ฟานซีปน - หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต - น้ําตกก๊ัตก๊ัต - ลาวไก -
พรมแดนเวียดนาม-จีน

บานพักลุงโฮ

วัดเจดียเสาเดียว

เป็นบานท่ีลุงโฮ หรือทานโฮจิมินห ท่ีไดอยูอาศัยท่ีน่ีเป็นเวลา12 ปี (1958-1969) เป็น
บานรูปแบบพ้ืนบานซ่ึงถูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออก เน่ืองจากเป็นเปาหมาย
โจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันไดเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหทุกคนเขาชมได

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีท่ีแลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยนั้นยังไมเคยมีลูก และก็
ฝันวา มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว แลวก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบาน แลวก็ได
ลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียท่ีมีเสาเดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว ใน
บอน้ําท่ีฝันเห็น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อินเตอรบุฟเฟต

ซาปา บาย

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก ประมาณ 400กิลโลเมตรจากเมือง
ฮานอย มีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองนั้นเป็นจุดสนใจของนักทอง
เท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

ตลาด LOVE MARKET คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัด

 Azure Sapa Hotel or Sapa Green Hotel or Sapa Logde Hotel หรือเทียบเทา

ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) สามารถชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดาเหลาชาวเขาได
เดินทางมารวมตัวกันอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานออกเดินทางสู สถานีซาปา เพ่ือขึ้นรถรางเมืองซาปา สไตลยุโรป เพ่ือไปยังสถานีกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ทานจะ
ไดชมวิวธรรมชาติท่ีสวยงามระหวางทางท่ีรถรางว่ิงผานหุบเขา

นําทานเปล่ียนน่ัง กระเชาเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ซ่ึงเป็นกระเชา 3 สายแบบไมหยุดพักท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยมีความยาวถึง
6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหวางน่ังกระเชาทานจะไดเพลินเพลินและชมวิวดานลางแบบพาโนรามา สูยอดเขาฟาน

่ ่ ่



ซิปันซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนไดรับการขนานนามวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! BUFFET FANSIPAN

นําทานชม หมูบานชาวเขากาตกาต ซ่ึงเป็นหมูบานชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชมทิวทัศนอันสวยงาม ชมไรนาขั้น
บันไดของชาวเขา ซ่ึงปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวท้ังเขา สวยงามดังภาพวาด

นําทานเดินชม วิถีชีวิต และความเป็นอยูของชาวเขาภายในหมูบาน ชมสินคาพ้ืนเมืองของท่ีระลึก ชมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นของชน
เผาหลากหลาย โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือกซ้ือสินคาหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบานชม น้ําตกกัต๊กัต๊ อีกหน่ึง
ความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา

นําทานเดินทางสูเมืองลาวไก เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติท้ัง 2
ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม อิสระชอปป้ิงท่ีตลาดชายแดนจีน-เวียดนาม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Duc Huy Grand Lao Cai Hotel, Lao Cai Royal Hotel หรือเทียบเทา 4 ดาว

รถรางสายภูเขาฟานซีปน

กระเชาไฟฟาฟานซีปน

เทือกเขาฟานซีปน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม โดยการน่ังรถไฟสูสถานีฟานซิปัน โดยระหวางทาง
นั้นทานจะไดพบกับทัศนียภาพอันงดงามของสองขางทาง และวิวทิวทัศนของทางรถไฟ
เลียบเขาตามแนวท่ีราบสูง ท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม

น่ังกระเชาไฟฟาเดินทางขึ้นสูฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
3,143 เมตร

เป็นภูเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ท่ีน่ีไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ BUFFET FANSIPAN

 บาย



วันท่ี 4 ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สาย
เกา - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานดอนเมือง

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต

นํ้าตกกั๊ตกั๊ต

ลาวไก

พรมแดนเวียดนาม-จีน

เป็นหมูบานชาวเขาท่ีมีชื่อเสียงของซาปา ตั้งอยูท่ีเชิงเขา Muong Hoa หางจากเมืองซาปา
ไปเพียง 3 กิโลเมตร หมูบานน้ีกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ
Dzao หลายเผามารวมกันจากพ้ืนท่ีภูเขาอ่ืนๆ ในเวียดนามเหนือ พวกเขาเริ่มปลูกขาวและ
ขาวโพดในภูมิภาคเชนเดียวกับการทอผาและงานหัตกรรมตางๆ ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวแลนมารคท่ีพลาดไมไดหากไดมาเยือนซาปา

เป็นน้ําตกท่ีอยูใกลกันกับหมูบานชาวเขากัต๊กัต๊ ถือเป็นอีกหน่ึงความสวยงามตาม
ธรรมชาติของเมืองซาปา

เป็นเมืองท่ีอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับมณฑล
ยูนนาน ประเทศจีนทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดไหลโจว ทิศตะวันออกติด
กับจังหวัดฮาเกียง และ ทางใตติดกับจังหวัดซอนลา ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเป็นแบบ
ตางๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาตํ่าๆ สูงๆ สลับกัน

ชมวิวบริเวณพรมแดนเวียดนาม-จีน ชมวิวดานของทางฝ่ังจีน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Duc Huy Grand Lao Cai Hotel or Lao Cai Royal Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอยเสนทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหวางแวะ
เลือกดูรานสินคาราน OTOP

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สรางในสมัยพระเจาหลีไทโตง อุทิศใหแดขงจ้ือ วิหารน้ีอยูติ
ดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแหงชาติแหงแรกของเวียดนาม

่ ่



นําทานชม วัดหงอกเซิน ตังอยูท่ีใจกลางของทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใหญท่ีสุดและเหมือนดวงตาสองดวงของฮานอย ชม
วัดท่ีเกาท่ีสุดของเมืองหลวงฮานอย ความเป็นมาของวัดแหงน้ี 1,500 กวาปี วัดท่ีกูชาติกูเมืองของประเทศเวียดนาม จากนั้นคณะ
ไปชอปป้ิงอยางสาใจอยูท่ี ถนน 36 สาย

ไดเวลาแกสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

ค่ํา

รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามท่ีไดรับอิทธิพลมาจากประเทศ ฝรั่งเศสหรือเรียกอีกชื่อวา"แซนดวิช
เวียดนาม" (บริการบนรถ)

21.15 น. ออกเดินทางจาก กรุงฮานอย กลับ กรุงเทพฯ โดย สายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL185 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

23.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ฮานอย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารวรรณกรรม

วัดหง็อกเซิน

ถนน 36 สายเกา

 บาย

เป็นวัดท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือสักการะเทพเจาขงจ้ือ นักปราชญท่ีนาเล่ือมศัยชาวเวียดนาม สราง
ขึ้นเมื่อ ราวๆ1000ปีท่ีแลว และไดถูกบูรณะมาแลวหลายครั้ง วิหารน้ีอยูติดกับกว็อกตื่อ
ยาม (Quoc Tu Giam) เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแหงชาติแหง
แรกของเวียดนาม ตอมาสมัยราชวงศตรันไดเปล่ียนชื่อเป็นกว็อกช็อกเวียน (Quoc Hoc
Vien) บริเวณตรงหัวมุมทางเขาดานหนาจะมีซุมสลักดวยหินขอความ “ขอใหผูมาเยือนลง
จากหลังมากอนท่ีจะเขาไปขางใน”

เป็นวัดท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซ่ึงมีหนาตาท่ีเป็น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพ้ืนท่ีเมื่อ
150 ปีท่ีแลว

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนอยไบ
สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร เมนู ขนมปังบั๋นหมี่

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหทราบ

ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

2. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝ ุน ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอก
เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย,
ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศ
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใด
ก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

13. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน
การเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

15. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด

ขอควรระวัง 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเรื่องการย่ืนวีซาเขาประเทศเวียดนาม กับเจาหนาท่ีทุกครั้ง

กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจ
สอบกับทางบริษํททัวร กอนตัดสินใจซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 

รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เป็นการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชําระตอใหกับ
ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

การชําระเงิน
1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง และชําระคาทัวร

สวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วันในวันเวลาทําการ กรณีไมชําระเงินหรือไมชําระเงินตามกําหนด ไมวากรณีใดใดจะถือวาทาน
สละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรนั้นๆ 

**กรณีเดินทางชวงวันหยุดยาว เชน สงกรานต ปีใหม ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท**
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2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานท่ี 21 เป็นตนไปชําระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทาน
จะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิใ์หชําระเพ่ิมตามเงื่อนไขของบริษัท

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดิน
ทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง ในสวน
หัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา
 

วีซา
PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6  เดือน หรือ 180วัน ขึ้นไปกอนการ

เดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย
 

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

*คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท 

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ตอทาน  *ชําระท่ีสนามบินกอนออก
เดินทาง* ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ**ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
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วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง

ยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังสิ้น  เวนแต

1. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น
ถายังไมมีการย่ืนวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร
อาทิตย และวันหยุดราชการ)

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการย่ืนวีซาไป
แลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15
วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)

3. ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบ
ชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ
เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เป็นตน โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร
อาทิตย และวันหยุดราชการ)
 


