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VIET WONDER 4D3N BY VU 

วนัแรก     สนำมบินสุวรรณภมิู -ฮำนอย 

 

12.00 น.     พร้อมกนัท่ีสนำมบินสนำมบินสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน 
VIETRAVEL AIRLINES (VU) โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน 

14.50 น.  ออกเดินทางสู่สนำมบินนอยไบ กรงุฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสำยกำรบิน VIETRAVEL 
AIRLINE เท่ียวบินท่ี VU136 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

  (ไม่มีบริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง) 
**รวมน ้ำหนักกระเป๋ำส ำหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

17.05 น.  เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรงุฮานอย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ 
กรงุฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทีต่ ัง้อยู่ภาคเหนือ เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนาน
กว่า 2,000 ปี น าท่านเดินทางข้ามแม่น ้าแดง แม่น ้าสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็น
สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนามทีอ่อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่เศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะ
รถไฟเท่านัน้ กรุงฮานอยในอดตีไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี เรยีกกนัว่า
“Little Parris” เป็นเมอืงหลวงทีไ่ดร้บัการวางผงัเมอืงไวอ้ย่างดี มทีะเลสาบและแม่น ้าลอ้มรอบเมอืง 
เฉพาะกรุงฮานอยมทีะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จงึได้ชื่อว่า City of Lakes มถีนนหนทางที่ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้ใหญ่ มอีาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอนิโดจนี 
ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจน์ให้นักเดนิทางได้ไปสมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งนี้อย่าง
ไม่เสื่อมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุง
ฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึ่งเมอืงแห่งนี้ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ได้อย่าง
เหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส ตกึ อาคารที่ส าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ 
ฝรัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื่น และสบายตายิง่นกั  

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง        ฮำนอย-ซำปำ-หมู่บ้ำนชำวเขำ CAT CAT - Moana sapa Café 
                       ตลำด Night Market 

เช้ำ       รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ
เวยีดนามใกลก้บัชายแดนจนี อยู่ในเขต จงัหวดัลาวไก ตวัเมอืงตัง้อยู่
บนระดบัความสูงกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศ หนาว
เยน็ตลอดปีที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไม้เมอืงหนาวที่ส าคญัของ
เวยีดนาม อีกทัง้ยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มคีวามหลากหลายของ
ชาตพินัธุ์มากทีสุ่ดในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนี้ถูกพฒันาขึน้เป็น
เมอืงตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมยัที่เวยีดนามเป็นอาณานิคมของ
ฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

  กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขากัต๊ กัต๊ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดาชมวถิีชีวติความเป็นอยู่ ของ  
ชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้บันได น าท่านเช็คอิน Moana sapa Café แลนด์
มาร์คแห่งใหม่ของเมอืงซาปา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ 
พร้อมกบับรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอธัยาศัย จากนัน้น าท่านอิสระช้อปป้ิงที่ ตลาด 
Night Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม 
กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ  

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสำม        ซำปำ-เขำฟำนซีปัน-หบุเขำปำกมงักร-ฮำนอย-ร้ำนเย่ือไผ่ 
                       ทะเลสำบคืนดำบ - ชมภำยนอก วดัหงอกเซิน -ถนน 36 สำย 

เช้ำ      รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดยกระเช้าไฟฟ้าไปยงัยอดเขาซึ่งเปรยีบเสมอืน 
"หลงัคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสายยาวที่สุดในเอเชีย รวม
ระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจาก ระดบัน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น ้าตกสีเงิน และ หมู่
บ้านก๊าตก๊าต ในมุมสูงชมนาขัน้บนัไดที่สวยงาม เมื่อเดนิทางถงึสถานีด้านบนท่าน
จะไดส้มัผสั กบับรรยากาศหนาวเยน็และสวยงาม เดนิขึน้สู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้
ท่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ  

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอย เส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) ระหว่างทางขอน าท่านแวะชมผลติภณัฑท์์ที่ท าจากไม้
ไผ่  ร้านเยื่อไผ่ ดว้ยสรรพคุณของเยื่อไผ่จะช่วยก าจดัไรฝุ่ นเหมาะส าหรบัท่านที่เป็น
ภูมิแพ้หรือป้องกันการเกิดภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบ หมอนแปรงสีฟัน 
ผา้พนัคอเสือ้ผา้ส าหรบัทุกเพศทุกวยั จากนัน้น าท่านชมบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบคืน
ดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมชีาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานัง่
พกัผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้  ชมภายนอก วดัหงอกเซิน อยู่รมิ ทะเลสาบคนื

ดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเลก็ ๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส 
ถอืเป็นเอกลกัษณ์ อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนัน้อสิระให้
ท่านเลอืกซื้อสนิค้าบนถนน 36 สาย ที่ขายสนิค้าหลากหลาย
ประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครื่องเขนิ หมวก
งอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียี่ห้อต่างๆ เช่น 
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

 
ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ี             ท่ำอำกำศยำนนอยไบ - กรงุเทพฯ 

เช้ำ      รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
เดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

11.55น.     น าท่านเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ Vietravel Airlines (VU) เทีย่วบนิที ่VU 137 
                  (ไม่มีบริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง) 
         **รวมน ้ำหนักกระเป๋ำส ำหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
13.50น.      ถงึท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

24-27 กมุภำพนัธ ์2566 

03-06 / 17-20 มีนำคม 2566 
 

 

 

 

ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น รบกวนชำระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 16 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบั
การอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. ไม่มีราคาส าหรบัเดก็ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไม่เกนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ่ง
เดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2565 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่

ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

ทวัรเ์วียดนาม ฮานอย-ซาปา 4 วนั 3 คืน (VU) ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 16,999.- 

ส าหรบัท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 5,900.- 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบัท่านที่

ถอืต่างดา้ว 
2. ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,000บาท (ช าระพรอ้มค่า

ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื) 
3. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 
5. ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 

 
 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการ 

 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์  
รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ,  
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3.  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัร 
โดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ :   
1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ การเมอืง 
โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 
ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / 
เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิ
เทีย่วบนิ ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต็่อเมื่อทางสายการ
บนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้าร
เดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายที่
เกดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายจากสายการบนิ 
โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 



VIET WONDER 4D3N BY VU 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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