
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15954 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

เชยีงใหม-่ฮานอย-เชยีงใหม ่

ฮานอย  ซาปา  ลาวไก 
 

“ ราคาพเิศษ 9,999 บาท ”  
เทีย่วชมหมูบ่า้นชาวเขากั๊กกั๊ก ชมน้ําตก 

เทีย่วเมอืงลาวไก แวะดา่นชายแดนตดิกบัประเทศจนี 
เทีย่วเมอืงหลวงฮานอย ชมวดัเสาเดยีว ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 

ซือ้เพิม่ !!! น่ังรถไฟชมววิเมอืงซาปา รวมกระเชา้ขึน้เขาฟานซปัีน 
วนัที ่1  เชยีงใหม ่ ฮานอย  ลาวไก 

10.30 น. พรอ้มกันที ่ สนามบนิเชยีงใหม ่ เคาน์เตอรส์ายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น.  

13.20 น.       ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม เทีย่วบนิที ่FD 870  

14.50 น.       เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ นํา 
คณะออกเดนิทางสูเ่มอืงลาวไก ( ระยะทาง 220 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง ) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

พกัที ่RED RIVER SIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัที ่2  ลาวไก  ดา่นชายแดน  ซาปา  นํา้ตกสเีงนิ  หมูบ่า้นก ัก๊ก ัก๊ ชอ้ปป้ิงตลาดซาปา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  หลังอาหาร นําคณะเทีย่วชมบรเิวณดา่นชายแดนบรเิวณรมิตน้แมน่ํา้แดง ซึง่ฝั่งตรงขา้มจะ
เป็นประเทศจนี เมอืงเหอ่โขว ่มณฑลยูนาน ใหท้่านไดถ้่ายรูป แวะซือ้ผลไมต้ามฤดกูาล ลัก
การะศาลเจา้บรเิวณดา่นชายแดน 



 

  จากนัน้เดนิทางต่อไป เมอืงซาปา (ระยะทางประมาณ 38 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ช.ม.) 
ซึง่ชว่งนี้จะเป็นทางขึน้เขาซึง่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนาม อยูใ่นเขตจังหวัดลาว
ไก ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ระดับน้ําทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอด
ปี ทีน่ีจ่งึเป็นแหลง่ปลกูผักและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ําคัญของเวยีดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแหง่
ขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาตพัินธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกดว้ย  ในอดีตเมืองนี้ถูก
พัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยทีเ่วยีดนามเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้นําทา่นชม นํา้ตกซลิเวอร ์เป็นน้ําตกทีม่คีวามสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ยา่ง 

ชดัเจนตัง้แตร่ะยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร ทา่นสามารถเดนิชมความสวยงามของ 

น้ําตกตามชัน้ตา่งๆ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ จากนัน้นําทา่นชมหมูบ่า้นกั๊กกั๊ก  

สว่นมากเป็นชาวมง้เกา่แกข่องเมอืงซาปานี ้ใหท้า่นไดช้มวถิชึวิติความเป็นอยู ่ชมววิทวิทัศน ์

ของไรน่าขัน้บันได น่ังดืม่ชา ชมิอาหารพืน้เมอืง และซือ้ของฝากของชํารว่ยของชาวเขา 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษดว้ยเมนสูกุ ีป้ลาแซลมอล 

นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น
สนิคา้พืน้เมอืงของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ โดยเฉพาะพวกเสือ้กันหนาว กระเป๋าเป้  รองเทา้ 
เสือ้ยดื ถงุมอื ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

  พกัที ่DELTA SAPA Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นหรอืเดนิเลน่ชมบรรยากาศคกึคักของเมอืงซาปาตามอัธยาศัย 

วนัที ่3  ซาปา  ซือ้เพิม่ รถไฟรอบเขา+กระเชา้ฟานซปีนั  ฮานอย  ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

( สําหรับท่านทีต่อ้งการไปโปรแกรมขึน้ฟานซปัีน กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร ์เพือ่ซือ้ตั๋วเพิม่) นํา
ทา่นน่ังรถไฟสง่ฟานซปัีนเพือ่ชมความงามของขนุเขาเมอืงซาปา จากนัน้สูจุ่ดขึน้ กระเชา้ฟาน
ซปีนั ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละลอ่งอยูร่อบๆชมทัศนียภาพทีแ่สนสวยงามบนจุดชมววิ



ในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น หลงัคาแห่งอนิโดจนี ดว้ย
ทวิทัศนแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดทัง้ปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ  

   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน ัน้นําทา่นเดนิกลบัสูเ่มอืงฮานอย  

  จากนั้นนําชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ
นักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้   ชมสะพานที่มีสีแดงสดใส ถือเป็น
เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรุงฮานอย และใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย ซึง่มี
สนิคา้มากมายไม่วา่จะเป็น กาแฟ ขนม ของฝากของชําร่วย เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของกนิ 
มากมายใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้ 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่Delight Hotel in Hanoi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่4  ฮานอย  จตัรุสับาดงิห ์ สสุานโฮจมินิห ์ วดัเสาเดยีว  เชยีงใหม ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม  นครหลวงเก่าแก่  ซึง่จะมอีายุครบ  1000 ปีในปี  ค.ศ. 
2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม  ซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น  สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส  ตกึ  อาคารทีส่ําคัญตา่งๆ  ยังคงเป็น
การกอ่สรา้งบา้นเรอืน นําทา่นแวะ ชมจตัรุสับาดงิห ์(ถ่ายรูปดา้นนอก) จัตรัุสแหง่นี้เป็นสถานที ่
ทีท่า่นโฮจมินิหไ์ดอ้า่นคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศส 
ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ถงึ 48 ปี จากนัน้นําชมสสุานโฮจมินิหท์ี่
บรรจุศพของท่านประธานาธปิดโีฮจมินิหท์ีช่าวเวยีดนามใหค้วามเคารพอยา่งมาก และแวะเขา้
ไปชมบา้นพักของทา่นโฮจมินิห ์พรอ้มไหวพ้ระขอพรทีว่ดัเจดยีเ์สาเดยีว กอ่นอําลาเวยีดนาม 



  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ กรงุฮานอย 

15.20 น. เดนิทางกลับสูเ่ชยีงใหมโ่ดย เทีย่วบนิที ่FD 871 

16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภิาพ… 

 

อตัราคา่บรกิาร พเิศษสดุ ทา่นละ 9,999.- 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กตํา่กวา่ 12
ปี 

ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว จํานวนที ่

11 – 14 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 4,500 24+1 

 
อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท  

***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 
 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทศันาจร (เครือ่งเหมาลําตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่สมัภาระน้ําหนักทา่นละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  

 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามรายการระบ ุ

 คา่รถรับ-สง่นําเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

( ราคานีไ้มร่วมโปรแกรมขึน้ฟานซปัีน ) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของบรษัิทประกนัภัยทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร  

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 
    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 

( ราคานีไ้มร่วมโปรแกรมขึน้ฟานซปัีน ) 
 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 

    แลกเปลีย่น (กรุณาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง 

 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

เง ือ่นไขในการจอง 

 ชําระมัดจําในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืสําเนา) โดยชําระมัดจําภายใน 
1 วนั หลังจากไดรั้บ invoice  สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมดอยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรุ๊ปที่เดนิทางชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรอื  ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้เต็มจํานวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได้
ทุกกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 
หมายเหต ุ 

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ทวัร ์/ แตถ่า้ 15 ทา่นขึน้ จะมหีัวหนา้ทวัรต์ลอดการเดนิทาง 
 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณี

ทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือ่นวันเดนิทาง

หรอืคนืเงนิได ้
 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 โปรแกรมการดนิทางอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นในระหวา่งการเพือ่ความเหมาะสม 

 กรณีลอ่งเรอื หากสภาพอากาศไมเ่หมาะสมในการลอ่งเรอื บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
 บรษัิทไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารเดนิทาง

ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะคา่เงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่ 

การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้ 
 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทาง

บรษัิทฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว ้) 

 

 
 
 
 

**ส ำคญัมำก  กรุณำอยำ่ลืม **Passport  มำในวนัเดินทำง 


