
 

 

รหัสทัวร ITV1902459 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิบัน สะพานแกว   
4 วัน 3 คืน (VJ)  
ชมสะพานแกวแหงใหม ต่ืนตาลิฟตแกว ณ สะพานแกว“มังกรเมฆ”  
น่ังกระเชาพชิิตหลังคาอินโดจีน บนเขาฟานซิปน  
พักลาวไก 1 คืน ซาปา 1คืน ฮานอย 1คืน * ฟรี Wifi On BUS 
พิเศษ..เมนูเฝอเวียดนาม / ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล + ไวนแดง 
เดินทางโดยสายการบิน Veitjet Air   (VJ) 
พิเศษ!! ฟรี Wifi On Bus  ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง 

 
ราคาผูใหญ ราคาเด็ก0-2 ป  

Infant 
พักเดี่ยว/เดินทาง
ทานเดียว เพ่ิม 

ที่น่ัง หมายเหตุ 

26 – 29 ตลุาคม 62  9,888 

ไมมีราคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

3,000 25  
27 – 30 ตุลาคม 62 9,888 3,000 25  
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 62  9,888 3,000 25  
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 9,888 3,000 25  
01 – 04 พฤศจิกายน 
62 

9,888 3,000 25  

07 – 10 พฤศจิกายน 
62 

10,888 3,000 25  

08 – 11 พฤศจิกายน 
62 

10,888 3,000 25  

14 – 17 พฤศจิกายน 
62 

10,888 3,000 25  

15 – 18 พฤศจิกายน 
62 

10,888 3,000 25  

16 – 19 พฤศจิกายน 
62 

10,888 3,000 25  

21 – 24 พฤศจิกายน 
62 

10,888 3,000 25  

22 – 25 พฤศจิกายน 
62 

10,888 3,000 25  

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 10,888 3,000 25  
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 10,888 3,000 25  
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62 10,888 3,000 25  
05 – 08 ธันวาคม 62 11,888 3,000 25  
06 – 09 ธันวาคม 62 11,888 3,000 25  
07 – 10 ธันวาคม 62 11,888 3,000 25  
12 – 15 ธันวาคม 62 11,888 3,000 25  
13 – 16 ธันวาคม 62 11,888 3,000 25  
19 – 22 ธันวาคม 62 11,888 3,000 25  
20 – 23 ธันวาคม 62 12,888 3,000 25  
21 – 24 ธันวาคม 62 12,888 3,000 25  
26 – 29 ธันวาคม 62 12,888 3,000 25  
27 – 30 ธันวาคม 62 14,888 3,000 25  
28 – 31 ธันวาคม 62 14,888 3,000 25  
 



 

 

ไฟลทบิน  
DEPARTURE – BKK – HAN    VJ902  15.05 – 16.55 
RETURN –       HAN – BKK     VJ901  12.15 – 14.05   
 

วันแรก       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  -  ทาอากาศยาน นอยไบ ฮานอย                             
อาหาร เย็น 
 

11.00 น.         พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขา
ออก ช้ัน 4 ประตู   
เคานเตอร สายการบิน Veitjet Air เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนํา
ขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบิน
ดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

15.05 น.        ออกเดินทางสู กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Veitjet 
Air เที่ยวบินที ่VJ902 * ราคา 

ทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง* (บนเคร่ืองมีจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม) 
16.55 น. เดินทางถึงถึง สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับ

กระเป�าและสัมภาระ นําทานขึ้นรถโคชปรบัอากาศ จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมือง
ลาวไก  

คํ่า                    บรกิารอาการคํ่าที่ภัตตาคาร (ม้ือที่1)  พิเศษ!!! เมนูเฝอเวียดนาม 
     :  พักที่  RED RIVER VIEW HOTEL หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน  

 
วันที่สอง        ลาวไก – ซาปา – สะพานแกว“มังกรเมฆ” – นั่งรถไฟวินเทจ – นั่งกระเชา

ไฟฟ�าจากซาปา ยอดเขาฟานซิปน – ตลาดคนเดินซาปา                               
อาหาร  เชา,เที่ยง,เย็น 

เชา                  บริการอาหารเชาที่หองอาหาร
โรงแรม (ม้ือที่2)  
  นําทานชม สะพานแกว“มังกรเมฆ” (Rong 
May) แหงแรกในเวียดนามตั้งอยูหางจากเมือง
ซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 
2,000 เมตร มีระบบลิฟตแกวใสมีความสูงรวม 
300 เมตร ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 2,200 



 

 

เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang 
Lien Son ซึ่งเปนเทือกเขาที่ยาวที่สุดในเวียดนาม (กรณีสะพาน Rong May 
ปดทําการเนื่องจากติดวัดหยุดประจําชาติหรือมีการประกาศหยุด จะนําทาน
ชม ภูเขาปากมังกร แทน) 

เที่ยง                 บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (ม้ือที่3)  
บาย   นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสูสถานีกระเชา นํา

ทาน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเชาไฟฟ�าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปน 
(ราคารวมคารถไฟและกระเชาขึ้นแลว) ซึ่งเปนเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมี
สถานีที่หุบเขาเมืองหัว (Muong Hoa) หางจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ราว 10 กิ โลเมตร เป น
ระบบรถกระเชาสามสาย สายยาว
ที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 
6.3 กม. สถานีสุดทายอยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร 
จากน้ันตองปนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอด เขา  รถกระเชาแตละคันน่ังได 
35 คน ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเทาขึ้นเขา ที่จะตองใช
เวลาเกือบทั้งวัน นําทานชมจุดชมวิวสูงสุดของหลังคาอินโดจีน จากน้ัน นําทานชม 
ตลาดคนเดินซาปา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่น จะมีชาวเขาเผาตางๆ
นําสินคามาขายในยามเชา ทามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช
อปปم�งไดตามอัธยาศัย จนสมควรแกเวลา 

คํ่า                  บริการอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร (ม้ือที่4) พิเศษ!!! เมนู ชาบูหมอไฟปลา
แซลมอล+ไวนแดง 

: พักที่  CHAPAA DEW SAPA หรือโรงแรมระดับ  ใกลเคียงกัน 
 

วันที่สาม         หมูบานชาวเขา ก๊ัตกั๊ต – ลาวไก – ตลาด Coc Leu(ตลาดชายแดน เวียดนาม-จีน) 
                   – ฮานอย ชองปم�งถนน 36 สาย  อาหาร  เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา               รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 5) 

นําทานชม หมูบานชาวเขา กั๊ตกั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขา
เผามงดําชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ี และชมแปลงนาขาวแบบ
ขั้นบันได การเดินทางไปหมูบานกาตกาตสามารถเดินทางเทาหรือน่ังรถยนตก็ได 
ในกรณีที่น่ังรถยนตรถน าเท่ียวจะพาทุกทานมาที่หนาหมูบานกั๊ตกั๊ต และจากน้ันจึง
เดินเทาเลาะตามไลเขาซึ่งเปนถนนของหมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยู



 

 

แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมืองที่พึ่งพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิต
อันเรียบงาย ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของชาวเขาทีเ่ปดรานวางจําหนาย
สินคาพื้นเมืองของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองลาวไก 

เที่ยง              บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (ม้ือที่6)  
บาย              นําทานเดินทางเลือกซื้อสินคา ผลไมจากเมืองจีน

ที่  ตลาด Coc Leu Market จากน้ัน นําทานเดินทางสู  
เมืองฮานอย จากน้ัน เชิญทาน  
อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานได
เลือกสรรมากมาย กระเป�า เสื้อผา รองเทา ของที่ ระลึก
ตางๆ ฯลฯ 

คํา               บริการอาหารคํ่าที่ภัตตาคา (ม้ือที่7)  
ที่พัก: SUNRIES HANOI หรือโรงแรมระดับใกลเคยีงกัน 

 
วันที่สี่        ฮานอย – สุสานโฮจิมินห – ทําเนียบประธานาธิบด ี– เจดียเสาเด่ียว  
                – สนามบินสุวรรณภูมิ      อาหารเชา,เที่ยง(อาหารวาง) 
เชา              รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่8)  

จากน้ัน จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย 
12.15  น.       เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดย สายการบิน Veitjet Air เที่ยวบินที่  

VJ901  
14.05  น.       เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

********************************* 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วัน 



 

 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดนิทางตอ) โดยทาง   
   บริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท  
   กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทวัร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่
บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา ** 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไม
สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ 
และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับ
คณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
2. คาท่ีพกัหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมือง
ใกลกันกรณีที่พักเต็มหรือชวงไฮซีซั่น 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบิน Veitjet Air สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 20 กิโลกรัม 
ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  



 

 

6. คาประกันอุบัติเหตตุามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไข
ของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว (ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) ทั้งน้ียอมอยู
ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกนัชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
7.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตให
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน หรือได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเปนเมืองใกลเคียงกัน  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไข
ของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว (ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) ทั้งน้ียอมอยู
ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกนัชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 
 


