
 
 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 14679 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา 

09.30 น.  พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิูอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 4 ประต ู6) 

เคานเ์ตอรส์ายการบินเวียดนามแอรไ์ลน(์L) เจา้หนา้ที่บริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกแก่ทา่น.. 

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

12.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบิน

ทีV่N610  บริการอาหารรอ้นบนเครื่อง (ม้ือท่ี 1) 

14.10 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น า

ท่าน เดินทางข้ึนเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้

กับชายแดนจีนอยู่ในเขตจังหวดัลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 

1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปีท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ี 

 ส าคญัของเวยีดนาม อีกทั้งยงัเป็นดินแดนแหง่ขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธุม์ากท่ีสุด

ในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาข้ึนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส...สมยัท่ี

เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส  

(ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2) 

น าทา่นเขา้สู่ที่พกั NORTH STAR SAPA หรือเทียบเทา่ 3 ดาว  

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

วนัที่สอง ซาปา-หมู่บา้นชาวเขากตักตั –หุบเขาปากมงักร –นัง่รถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเชา้ฟานซิปัน 

- ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

 หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านชมหมู่บา้นชาวเขากัตกัต เป็นหมู่บา้นชาวเขา

เผ่ามง้เก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใตข้องประเทศจีนเมื่อนานมาแลว้ 

โดยชาวบา้นท่ีน่ียงัอนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรม และการด ารงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว ้

อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอมือสีด าหรือน ้ าเงินเขม้ และชมความ

สวยงามของทิวทศัน์นาขั้นบนัได ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแหง่หน่ึงของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4) 

 จากน้ันน าท่านสู่จุดชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ด่ืมด า่ไปกับความสวยงามของ

ทะเลหมอกท่ีปกคลุมทัว่เมืองซาปา รอบดา้นรายลอ้มไป

ดว้ยเทือกเขาใหญ่ท่ีทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานใน

ประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซีปัน ท่ีสูงโดดเด่นกว่า

ยอดเขาอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในภูมิภาคอิน

โดจีนซึ่งมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล 

จากน้ัน น าท่านสัมผัสการนัง่รถไฟชมวิวเมืองซาปา ท่ี

เชื่อมตวัเมืองซาปากบัท่ากระเชา้ข้ึนฟานซิปัน จากในเมือง

ชมววิหุบเขาสวยๆ  

 

 

 

 



 
 

 

 

จากน้ันท่านสู่สถานีกระเชา้ นัง่กระเชา้ขา้มภูเขา กวา่ 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 

นาที ขา้มเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ี

ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 

เมตร จุดท่ีไดร้บัการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทัศน์แบบพาโนรามา

พรอ้มสมัผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 5) อาหารพิเศษ++สุก้ีทะเลรวม และ ไวน์

แดงเริศรส 

  

 

 

 

 

. 

หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินคา้

ทอ้งถ่ินและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ท่ีไดเ้ดินทางมารวมตัวกันอยู่ท่ีน่ี ดว้ยเครื่องแต่งกาย

ประจ าเผ่าต่างๆ 

น าทา่นเขา้สู่ที่พกั  NORTH STAR SAPA หรือเทียบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัที่สาม  ซาปา –ฮานอย – วดัเฉินกว๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน - ถนน 36สาย 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 



 
 

 เดินทางกลบัสู่ฮานอยตามเสน้ทางเดิม 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7) 

หลังอาหารเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย น าท่านเข้าชม 

วดัเฉินกว๊ก วดัน้ีมีประวติัยาวนานกวา่ 1,500 ปี ถือเป็นวดั

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในฮานอย เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิแหล่งท่ีชาว

พุทธจ านวนมากมาท่องเท่ียวและกราบ จุดเด่นคือเจดียข์นาด

ใหญ่ประกอบดว้ย 11 ชั้น สูง 15 เมตร หอแต่ละชั้นมี 6 

ประตูโคง้ ในแต่ละช่องประตูมีรูปป้ันพระพุทธรูป และยงัมี

การบรรจุอฐิัของเจา้อาวาสแหง่วดัน้ีลงในเจดียด์ว้ย 

จากน้ัน น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมือง

ฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีตามต านานกล่าวไวว้่า ในสมยั

ท่ีเวยีดนามท าสงคราม สูร้บกบัประเทศจีน กษัตริยแ์ห่ง

เวียดนามได้ท าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่

สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิดความ 

 ทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือมาถึงท่ีทะเลสาบแห่งน้ี 

ไดม้ีปฎิหารย์เกิดข้ึน เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงได้

มอบดาบวิเศษให้พระองค์  เพื่อท าสงครามกับ

ประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมาน้ัน 

พระองค์ไดก้ลับไปท าสงครามอีกครั้ง และไดร้ับชัย

ชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านเมืองสงบสุข 

จากน้ัน น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์เพื่อชม วัด

หงอกเซิน เป็นวดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ 

ซ่ึงคนท่ีน่ีมีความเช่ือวา่ เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี

มาเป็นเวลาชา้นาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี8) 

จากน้ัน น าท่านสู่ยา่นการคา้ใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36  Old Streets) เพลิดเพลินกบั

การชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ ในยา่นน้ีตามใจชอบ 

น าทา่นเขา้สู่ที่พกั MOONVIEW HANOI ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 



 
 

วนัที่ส่ี ฮานอย-จตรุสับาดิงห ์– บา้นพกัลงุโฮ – เจดียเ์สาเดียว – พิพิธภณัฑโ์ฮจมิินห ์- 

กรุงเทพฯ  

   06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 

07.00 น. หลังรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ จตัุรัสบาดิงห ์จตุัรสัแห่งน้ีเป็นสถานท่ี ท่ี

ท่านโฮจิมินห์ไดอ้่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จากการตกเป็นเมืองข้ึนของ

ฝรัง่เศส ในวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ2488 หลงัจากตกเป็นเมืองข้ึนถึง 48 ปี จากน้ันน าทุก

ท่านไปยงัท่ีตั้งของ สุสานโฮจมิินห ์เป็นอาคารท่ีโดดเด่น สงา่งาม ภายในบรรจุศพอาบ 

 น ้ายาของโฮจิมินหท่ี์นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศ ซึ่งขดัต่อความประสงคข์อง

ท่านท่ีต้องการให้เผาศพ (ท่ี น่ีจะปิดไม่ให้เข ้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) 

นักท่องเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขา้คิวอยา่งเงียบสงบและส ารวม เพื่อเขา้ไปคารวะศพภายใน

สุสาน โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาดจากน้ัน

น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี  ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีรบัรอง

แขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั มีทหารเฝ้าหา้ม

เขา้ใกล ้แต่มีเชือกกั้นสามารถถ่ายรูปไดใ้นระยะไกล และต่อ

ดว้ยบา้นพักของโฮจิมินห์ เป็นท่ีๆเคยพ านักอยู่ในช่วงปี 

พ.ศ. 2501-2512 บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพื้ นดว้ย

เสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้ง

ท างาน และหอ้งนอน บา้นจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกบัเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

จนไดร้บัการยกยอ่งเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากน้ันน าท่านชม วัดเจดียเ์สาเดียว 

หรือเรียกอีกชื่อวา่วดัแหง่รกั ใชเ้วลาเดินเทา้เพียง 3 นาทีก็ถึงวดัแหง่น้ี วดัน้ีสรา้งดว้ยไมท้ั้ง

หลงั เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวปักอยูใ่นสระบวัขนาดกลาง

รูปส่ีเหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือ

ของมงคลรวม 8 อยา่ง น าท่านชมพิพิธภณัฑโ์ฮจิมินห(์ปิดท าการวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์ 



 
 

ท่ีจดัแสดงชีวประวติัของโฮจิมินหผ์สมผสานกับวฒันธรรมประเพณีและชาติพนัธุ์วิทยาได้

เป็นอยา่งดี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 9) พิเศษ++บุฟเฟหน์านาชาต ิSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย  

15.30น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่VN613 บริการอาหารรอ้นบนเครื่อง (ม้ือท่ี 11) 

17.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ……. 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสาย

การบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาต ิแตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและยดึถือ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพ่ิมเตมิจากราคา

ที่ก  าหนดไว)้ 

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กว่า 12ปี พกัเด่ียว 

09 – 12 สิงหาคม 62 15,988 15,988 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 14,988 13,988 3,000 

24-27 ตลุาคม 62 14,988 13,988 3,000 

21-24 พฤศจิกายน 62 14,988 13,988 3,000 

29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 63 19,988 19,988 3,000 

19 – 22 มีนาคม 63 14,988 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 ตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัท่ีบริษัทใช้

บริการ 

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 20  

วนั 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหตุ   

• บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนในระหวา่งการเพ่ือความเหมาะสม 

• บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสาย

การบิน ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง  ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรฐั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

• บริษัทไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ในกรณีอ่ืนๆ  

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทและค่า

น ้ามนัท่ีไมค่งท่ี  การปรบัราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

“ความสุขของท่าน  คอืงานบรกิารของเรา” 

 


