
 
 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 12646 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา 

09.30 น.  พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (ชัน้ 4 ประตู 6) เคาน์เตอรส์าย

การบนิเวยีดนามแอรไ์ลน์(L) เจา้หนา้ที่บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแกท่่าน.. 

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

12.20 น.  ออกเดินทางสูก่รุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามโดยเที่ยวบินที่VN610 

 บรกิารอาหารรอ้นบนเครื่อง (ม้ือที่ 1) 

14.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าท่าน 

เดนิทางขึ้นเหนือมุ่งหนา้สู่ เมืองซาปา ซึง่ต ัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจนี

อยู่ในเขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมอืงต ัง้อยู่บนระดบัความสูงกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศ

หนาวเยน็ตลอดปีทีน่ี่จงึเป็นแหลง่ปลูกผกัและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคญัของเวยีดนาม อกีท ัง้ยงัเป็น

ดนิแดนแห่งขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพินัธุม์ากทีสุ่ดในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงน้ีถกู

พฒันาขึ้นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร ัง่เศส...สมยัทีเ่วยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร ัง่เศส  

(ระยะทาง 350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 2) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NORTH STAR SAPA หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว  

วนัที่สอง ซาปา-หมู่บา้นชาวเขากตักตั –หบุเขาปากมงักร –นัง่รถไฟชมววิเมืองซาปา – กระเชา้ฟานซปินั - ถนนคน

เดินซาปา LOVE MARKET 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านชมหมู่บา้นชาวเขากตักตั เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่แห่ง

เมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใตข้องประเทศจีนเมื่อนานมาแลว้ โดยชาวบา้นที่น่ียงัอนุรกัษ์

ประเพณี วฒันธรรม และการด ารงชีวติในแบบดัง้เดิมเอาไวอ้ย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายดว้ย

ผา้ทอมอืสดี าหรือน า้เงนิเขม้ และชมความสวยงามของทวิทศันน์าข ัน้บนัได ที่มชีื่อเสยีงที่สุดแห่งหน่ึง

ของเวยีดนาม 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4) 

 จากนัน้น าท่านสู่จดุชมววิ ณ บรเิวณ หบุเขาปากมงักร ดื่มด า่

ไปกบัความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมท ัว่เมืองซาปา 

รอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาใหญ่ที่ทอดยาวมาจาก

มณฑลยูนนานในประเทศจีน ซึ่งม ี“ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูง

โดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆ อีกท ัง้ยงัเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน

ภูมภิาคอนิโดจนีซึง่มคีวามสูง 3,143 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 

จากนัน้ น าท่านสมัผสัการนัง่รถไฟ ชมววิเมอืงซาปาที่เชื่อมตวั

เมอืงซาปากบัท่ากระเชา้ขึ้นฟานซปินั จากในเมอืงชมววิหุบเขาสวยๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ท่านสู่สถานีกระเชา้ นัง่กระเชา้ขา้มภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ขา้ม

เทือกเขานอ้ยใหญ่มากมายสู่เทอืกเขา ฟานซีปนั ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชม

ทศันียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมววิในระดบัความสูง 3143 เมตร จุดที่ไดร้บัการขนานมานว่าเป็น

หลงัคาแห่งอนิโดจนี ดว้ยทวิทศันแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็ตลอดท ัง้ปี 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 5) อาหารพเิศษ++สุกี้ทะเลรวม และ ไวน์แดงเรศิรส 

  

 

 

 

 

หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสนิคา้ทอ้งถิ่นและชม

บรรดาเหลา่ชาวเขา ทีไ่ดเ้ดนิทางมารวมตวักนัอยู่ทีน่ี่ ดว้ยเครื่องแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  NORTH STAR SAPA หรอืเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สาม  ซาปา –ฮานอย – วดัเฉินกว๊ก – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ - ถนน 36สาย 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) เดนิทางกลบัสู่ฮานอยตามเสน้ทางเดมิ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 7) 

หลงัอาหารเดินทางกลบัสู่เมืองฮานอย น าท่านเขา้ชม วดัเฉินกว๊ก วดัน้ีมี

ประวตัิยาวนานกว่า 1,500 ปี ถอืเป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย เป็นสถานที่

ศกัดิ์สทิธ์ิแหลง่ที่ชาวพทุธจ านวนมากมาท่องเที่ยวและกราบ จุดเด่นคือเจดีย ์

ขนาดใหญ่ประกอบดว้ย 11 ช ัน้ สูง 15 เมตร หอแต่ละช ัน้ม ี6 ประตูโคง้ ใน

แต่ละช่องประตูมรูีปปัน้พระพทุธรูป และยงัมกีารบรรจุอฐัขิองเจา้อาวาสแห่ง

วดัน้ีลงในเจดยีด์ว้ย 



 
 

จากนัน้  น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีตามต านานกล่าวไวว้่า ใน

สมยัที่เวยีดนามท าสงคราม สูร้บกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดท้ าสงครามมาเป็นเวลานาน 

แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าล่องเรือมาถงึที่

ทะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ปีฎหิารยเ์กิดขึ้น เมือ่เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดม้อบดาบวเิศษใหพ้ระองค ์เพื่อท า

สงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้บัดาบมา

นัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอกีคร ัง้ และไดร้บัชยั

ชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข จากนัน้ 

น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย ์ เพื่อชม วดัหงอกเซิน 

เป็นวดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ 

และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึง่คนที่น่ีมคีวามเชื่อว่า เต่า

ตวัน้ี คือเต่าศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัที่อาศยัอยู่ใน

ทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่8) 

จากนัน้ น าท่านสู่ย่านการคา้ใจกลางเมอืง ถนน 36 สาย 

(36  Old Streets) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ ในย่านน้ีตามใจชอบ 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั LAROSA HANOI ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  ฮานอย-จตรุสับาดิงห ์– บา้นพกัลงุโฮ – เจดียเ์สาเดียว – พพิธิภณัฑโ์ฮจมิินห ์- กรุงเทพฯ  

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 

07.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสับาดิงห ์

จตัุรสัแห่งน้ีเป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ไดอ่้านค าประกาศ

อสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึ้นของฝร ัง่เศส 

ในวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ2488 หลงัจากตกเป็นเมอืงขึ้นถงึ 48 

ปี จากนัน้น าทกุท่านไปยงัที่ต ัง้ของ สุสานโฮจมิินห ์เป็นอาคาร

ที่โดดเด่น สงา่งาม ภายในบรรจุศพอาบน า้ยาของโฮจิมนิหท์ี่



 
 

นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศ ซึง่ขดัต่อความประสงคข์องท่านที่ตอ้งการใหเ้ผาศพ (ที่น่ีจะ

ปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทกุวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์ นกัท่องเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้คิวอย่างเงยีบสงบและ

ส ารวม เพือ่เขา้ไปคารวะศพภายในสุสาน โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรอืกระเป๋าถอืเขา้ไป

โดยเด็ดขาดจากนัน้น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี  ปจัจุบนัใชเ้ป็นที่รบัรองแขกบา้นแขกเมอืง ทา

ดว้ยสเีหลอืงท ัง้หลงั มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ใกล ้แต่มเีชือกกัน้สามารถถ่ายรูปไดใ้นระยะไกล และต่อดว้ย

บา้นพกัของโฮจมิินห ์เป็นที่ๆ เคยพ านกัอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ ัง้หลงั ยก

พื้นดว้ยเสาสูง ช ัน้ล่างโปร่งไม่มีผนงั เป็นที่พกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ช ัน้บนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้ง

ท างาน และหอ้งนอน บา้นจะดูเรียบงา่ย สะอาด และมขีนาดเลก็ สมกบัเป็นตวัอย่างที่ดี จนไดร้บัการ

ยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าท่านชม วดัเจดียเ์สาเดียว หรือเรียกอกีชื่อว่าวดัแห่ง

รกั ใชเ้วลาเดนิเทา้เพยีง 3 นาทกี็ถงึวดัแห่งน้ี วดันี้สรา้งดว้ยไมท้ ัง้หลงั เป็นศาลาเกง๋จนีหลงัเดียวขนาด

เลก็ ตัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวปกัอยู่ในสระบวัขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอมิ

ปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร แต่ละมอืถอืของมงคลรวม 8 อย่าง น าท่านชมพพิธิภณัฑโ์ฮจมิินห(์ปิดท า

การวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์ ทีจ่ดัแสดงชวีประวตัขิองโฮจมินิหผ์สมผสานกบัวฒันธรรมประเพณีและชาติ

พนัธุว์ทิยาไดเ้ป็นอย่างดี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 9) พเิศษ++บฟุเฟหน์านาชาต ิSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย  



 
 

15.30น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ VN613 บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง (ม้ือที่ 11) 

17.35 น. เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ……. 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาต ิแต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพ่ิมเตมิจากราคาที่ก  าหนดไว)้ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กว่า 12ปี พกัเด่ียว 

09-12 พฤษภาคม 62 15,988 15,988 3,000 

17-20 พฤษภาคม 62 16,988 16,988 3,000 

13-16 มิถนุายน 62 13,988 13,988 3,000 

13-16 กรกฎาคม 62 16,988 16,988 3,000 

09-12 สิหาคม 62 16,988 16,988 3,000 

15-18 สิงหาคม 62 13,988 13,988 3,000 

22-25 สิงหาคม 62 13,988 13,988 3,000 

12-15 กนัยายน 62 13,988 13,988 3,000 

25-28 กนัยายน 62 13,988 13,988 3,000 

 



 
 

 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยดั  

• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย 

• ค่าท่ีพกัโรงแรม  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

• ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ  
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ  

• อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัท่ีบริษัทใชบ้ริการ  

 

อตัราน้ีไม่รวม   

• ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % 

• ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าระวางน ้าหนักเกิน 30   กิโลกรมั 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท / วนั / คน 

(รวม 4 วนั = 800 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น)  

***ส่วนหวัหนาทวัร ์แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ*** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนงัสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต  า่กว่า 6 เดือน (นบัจากวนัหมดอายุ) 

     เง่ือนไขการจอง : มดัจ  าท่านละ  7,000 บาท  //สว่นที่เหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30  วนั 
 

 

 

 

 



 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหตุ   

• บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนในระหวา่งการเพ่ือความเหมาะสม 

• บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการ

บิน ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง  ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรฐั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

• บริษัทไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ในกรณีอ่ืนๆ  

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ี

ไมค่งท่ี  การปรบัราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

“ความสุขของท่าน  คอืงานบรกิารของเรา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


