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***เงื่อนไข การเขา้ประเทศเวียดนาม ตอ้งไดร้บัวคัซีน 2 เข็มข้ึนไป*** 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก*** 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,500.- บาท ตลอดการเดนิทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

วนัท่ี รำยกำรทวัร ์
มื้ ออำหำร 

เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ 

วนัที่หนึ่ง 

สนำมบินสุวรรณภูมิ สนำมบินโหน่ยบำย – ลำวไก   

VN610 (12.20-14.20)– - -    

 LAOCAI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง 

รถไฟสู่สถำนีกระเชำ้-นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำสู่ฟำนซีปัน-น ้ำตกสีเงิน  

สะพำนแกว้มงักรเมฆ (รวมค่ำบตัร)-ตลำดไนทบ์ำรซ่์ำ 

 

INT’L 

BUFFET 

@ HAI 

CANG 

SHABU 

SALMON 

FISH 

 CHARM HOTEL หรือเทียบเท่ำ          

วนัที่สำม 
หมู่บำ้นกำ๊ตกำ๊ต-โมอำน่ำ คำเฟ่-เดินทำงกลบัฮำนอย  

✓ 

 

 

 MOON VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ          

วนัที่สี ่

อนุสรณป์ระธำนำธิบดีโฮจิมินห-์ท ำเนียบประธำนำธิบดีและบำ้นพกั

ลุงโฮ-วดัเจดียเ์สำเดียว-ชอ้ปป้ิงถนน36 สำย-สนำมบินโหนยบ่ำย  

สนำมบินสุวรรณภูมิ VN619 (15.40-17.55) 

✓ 

BUFFET @ 

SEN 

REST. 
- 

ช่วงกำรเดินทำง ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่ำน พกัท่ำนเดีย่ว จ่ำยเพิม่ จ ำนวนท่ีนัง่ 

04 – 07 พ.ย.65 14,900.- 4,000.- 25 

24 – 27 พ.ย.65 16,900.- 4,000.- 25 

02 – 05 ธ.ค.65 18,900.- 4,000.- 25 

09 – 12 ธ.ค.65 18,900.- 4,000.- 25 

22 - 25 ธ.ค.65 16,900.- 4,000.- 25 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค.66 21,900.- 6,000.- 25 

01 – 04 ม.ค.66 18,900.- 6,000.- 25 

27 – 30 ม.ค.66 18,900.- 6,000.- 25 

16 – 19 ก.พ.66 16,900.- 4,000.- 25 

03 – 06 มี.ค.66 17,900.- 4,000.- 25 

23 – 26 มี.ค.66 16,900.- 4,000.- 25 
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09.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประต ู5 เคาน์เตอร ์L สายการบิน 

เวียดนาม แอรไ์ลน์ (VN) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่าน

โหลดสมัภาระ  

12.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนาม  

แอรไ์ลน ์(VN) เที่ยวบินที่ VN614 

14.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึ่งเป็นสนามบินหลกัของประเทศเวียดนาม

ตอนเหนือ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถ่ิน

ประเทศไทย)  

จากน้ันเดินทางสู่ “เมืองซาปา” จ.ลาวไก ตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ห่างจากกรุงฮานอย

ประมาณ 350 กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีขึ้ นชื่อว่าเป็นเมืองในสายหมอก เพราะเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาแห่งน้ี 

จะมีอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั้งปี“เมืองซาปา” เป็นเมืองเล็ก ๆ กลางหุบเขาในจงัหวดัลาวไก ในอดีตเป็น

เมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เน่ืองจากเคยตกอยูใ่นการยึดครองของประเทศฝรัง่เศส 

สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผงัเมืองจึงมีลกัษณะเป็นแบบฝรัง่เศสท่ีถูกรายลอ้ม

ไปดว้ยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

 ที่พกั LAOCAI ROYAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ซาปา น าท่าน นัง่รถไฟ (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเชา้เพื่อ

ขึ้ นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่ง

สองขา้งทาง อีกทั้งยงัไดเ้ห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางน้ี  

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ - สนามบินโหน่ยบ่าย - ลาวไก 

 

วนัที่สอง นัง่รถไฟสู่สถานีกระเชา้ - นัง่กระเชา้ไฟฟ้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน - 

น ้าตกสีเงิน  - สะพานกระจกมงักรเมฆ (รวมบตัรเขา้ชม) - ตลาดไนทบ์าร์

ซาเมืองซาปา 



 

 

~ 4 ~ 
VN-HAN001 

 

จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้ นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและใน

ภูมิภาคอินโด เป็นกระเชา้ไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพกั ขนาดใหญ่จุไดก้วา่ 30 คน มีความยามประมาณ 

6,200 เมตร หรือ ราว 6 กโิลเมตร 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะไดพ้บแลนดม์ารค์จุดท่ีสูงท่ีสุด มีขอ้ความ 

FANSIPAN 3.143 M หมายถึง คุณคือผูพ้ิชิตยอดฟานซิปันหลงัคาแห่งอินโดจีน' ท่านยงัจะไดช้มวิวพา

โนราม่า 360 องศา พรอ้มกบับรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางข้ึนยอดเขา ขาละ

ประมาณ 5US     

กลางวนั บริการอาหารแบบบฟุเฟต ์INT’L BUFFET @ HAI CANG RES (3)  
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จากน้ันน าท่านชม น ้าตกสีเงิน น ้าตกซิลเวอร ์ท่ีน่ีเรียกไดว้า่สวยงามราวกบัภาพวาด น ้าตกน้ีสูงประมาณ 

100 เมตร น ้าตกซิลเวอร ์ ตั้งอยูร่ิมถนนทางไปไลโจว เป็นน ้าตกท่ีมีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้

ชดัเจน  เรียกไดว้า่น ้าตกซิลเวอร ์ หรือน ้าตกสีเงิน เป็นน ้าตกแห่งใหญ่แห่งเดียวในเมืองซาปาท่ีมีความ

งดงามทางธรรมชาติ ส่วนจุดส าหรบัยืนถ่ายภาพ น ้าตกสีเงินคือบริเวณบนสะพานท่ีทอดขา้มสายน ้าตก ซึ่ง

จุดน้ีจะมีนักท่องเท่ียวนิยมมายืนถ่ายภาพเพื่อเก็บความประทบัใจกนัเป็นจ านวนมาก  

น าท่านเดินทางไปสถานท่ีท่องเที่ยวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแกว้”โหร่งมัย”(มงักรเมฆ) ราคาทวัรร์วม

ค่าเขา้ชม สะพานแกว้ใสแห่งน้ีเป็นสะพานแกว้แห่งแรกของเวียดนามเหมาะส าหรบัคนท่ีชอบทา้ทายความ

สูง ซึ่งความสูงของสะพานแห่งน้ีสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร จุดท่องเท่ียวใหม่ท่ียงัไม่ฮิต 

เพิ่งเปิดใหบ้ริการเมื่อเร็ว ๆ น้ี มีลิฟต์แกว้ขึ้ นไป 300 เมตร เทียบเท่าตึก 100 ชั้น ใชเ้วลาขึ้ น 2.30 นาที 

อเมซิ่งตรงท่ีสรา้งอยู่กับหน้าผา ความสูงวดัจากพื้ นดินตรงจุดจอดรถคือ 548.5 เมตร พาเราวาร์ปขึ้ นไป

ดา้นบน แว๊บบบเดียวเท่าน้ัน ก็ถึงประตูสวรรคแ์ลว้ ดา้นบนมีทางเดินกระจกใสท่ีสรา้งยื่นออกมาจากหน้า

ผาไกลกวา่ 50 เมตร ใหไ้ดว้ดัใจกนัไปเลย พรอ้มชมทศันียภาพของเทือกเขาหวา่งเลียนเซิน  
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จากน้ันอิสระใหท้่านเดินเท่ียวชม ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซาปา สินคา้ท่ีมา

วางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาจากชาวเขาทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูท่ี่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก  

สรอ้ย ก าไล และเครื่องประดบัของคนพื้ นเมือง ผกั ผลไม ้และอาหารพื้ นเมืองมากมาย นอกจากน้ันยงัมี

รา้นอาหารสไตลฝ์รัง่เศสเก๋ๆ ตกแต่งรา้นสวยงาม ใหท้่านไดเ้ลือกนัง่ไดต้ามใจชอบ 

ค า่  บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม เมนู ชาบูปลาแซลมอล (4)  

  พรอ้มไวนแ์ดงดาลคั  

ที่พกั CHARM HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (5)  

จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นกัต๊ กัต๊ (Cat Cat Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ในเมืองซาปา ซึ่งอยูใ่นระดบัความ

สูงกวา่น ้าทะเล 1,650 เมตร และอยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ค าวา่ กั๊ตกั๊ต มีตน้ก าเนิดมาจาก

ชื่อท่ีใชเ้รียกรถ 4 Wheel ของชาวฝรัง่เศสท่ีไดข้บัเขา้มายงัพื้ นท่ีแห่งน้ีเพื่อคน้หาแหล่งพลงังานทางธรรมชาติ 

ก่อนท่ีชาวมง้ด าจะอพยพมาจากลุ่มแม่น ้าแยงซีเกียง ประเทศจีน เพื่อมาตั้งรกรากท ามาหากินจนเกิดเป็น

หมู่บา้น และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในเวลาต่อมา ปัจจุบนักั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ของชาว

เผ่ามง้ด าท่ีนิยมแต่งกายโทนสีน ้าเงินเขม้หรือด า เป็นหมู่บา้นท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของนาขั้นบนัไดท่ี

สวยงาม รอ  ใหนั้กท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย  

วนัที่สาม  หมู่บา้นกัต๊ กัต๊ - Moana Café - ฮานอย  
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จากน้ันน าท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุด

ถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จ าลองไฮไลทข์องท่ีเท่ียวแต่ละท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศ

ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมีเครื่องด่ืมจ าหน่ายใหท้่านไดพ้กัด่ืมเครื่องด่ืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบั

สายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสุดฟิน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ตั้งอยูต่อนตน้อยูบ่นลุ่มแม่น ้าแดง ปฐมกษัตริยร์าชวงศ์

ล้ีสถาปนาข้ึนเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ือ่วา่ ทงัล็อง แปลวา่ มงักรเหิน จนกระทัง่ พ.ศ. 2245 

กษัตริยร์าชวงศเ์หงียนไดย้า้ยเมือหลวงไปอยูเ่มืองเวเ้มื่อตกเป็นส่วนหน่ึงของอินโดจีนฝรัง่เศส ฮานอยจึง

กลบัมาเป็นเมืองหลวงอยา่งเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลงัไดร้บัเอกราชในปี พ.ศ. 2489 

ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศ

ใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวียดนามในปัจจุบนั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 - 5  ชม.) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

ที่พกั MOON VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านชม อนุสรณโ์ฮจิมินห ์ตั้งอยูท่ี่จตุัรสับาดิงห ์อยูห่่างจากทะเลสาบโฮฮวา่นเกี๋ยมไปทางทิศตะวนัตก 2 

กิโลเมตร จตุัรสักลางเมืองน้ีเป็นท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหอ์่านค าประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรัง่เสสต่อ

หน้าชาวเวียดนามท่ีมาชุมนุมกนัอยู่ในจตุัรสัมากกว่า 500,000 คน เมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ.1945 

• สุสานโฮจิมินห ์เป็นอาคารสุสานสรา้งดว้ยหินอ่อน หินแกรนิต และไมม้ีค่าจากทัว่ประเทศ ตั้งอยูท่างฝ่ัง

ตะวนัตกของ Old Quarter สุสานน้ีสรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1973 หลงัจากโฮจิมินหเ์สียชีวิตเม่ือวนัท่ี 2 

กนัยายน ค.ศ. 1969 

• ในสุสานโฮจิมินหม์ีทหารกองเกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศสีขาวยืนถือดาบปลายปืนยืนรกัษาการณ์

อยูต่ลอดเวลา มีทางเดินแคบๆ ไปยงัหอ้งโถงใหญ่ ท่ีกลางหอ้งมีแท่นหินตั้งโลงแกว้บรรจุร่างของโฮจิมินห์

หรือลุงโฮ ที่นอนสงบเหมือนคนนอนหลบัอยูภ่ายใน ผูท่ี้จะเขา้ไปในสุสานจะตอ้งฝากกระเป๋าถือและสิ่งของมี

ค่าไวก้บัเจา้หน้าท่ี หา้มถ่ายรูปใดๆ ทั้งสิ้ น ผูเ้ขา้ไปเคารพจะตอ้งแต่งกายเรียบรอ้ยและส ารวมกิริยาเดินตาม

กนัไปเป็นแถวเรียงหน่ึงตามเสน้ทางเดินท่ีจดัไวใ้ห ้

• ศพของประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดร้บัการรกัษาไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพเดิม ซึ่งเป็นความลบัทางการแพทยข์อง

รสัเซีย ท่ีแพทยใ์นโลกตะวนัตกยงัไม่มีความช านาญเท่า สุสานโฮจิมินหจ์ะปิดในฤดูใบไมร้่วงเป็นเวลานาน 2 

เดือน (เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน) เพื่อน าศพลุงโฮไปท าความสะอาดและเปล่ียนน ้ายาท่ีรสัเซีย 

เพื่อใหศ้พของรฐับุรุษท่ีชาวเวียดนามนับถือเป็นบิดาของประเทศยืนยงไปชัว่นิรนัดร ์ซึ่งขดักบัความประสงค์

ของโฮจิมินหท่ี์สัง่ใหเ้ผาร่างของท่าน แลว้น าเถา้ถ่านกบัองัคารไปบรรจุไวท่ี้ภาคกลางใต ้ภาคกลาง และจาก 

 

 

วนัที่สี ่ อนุสรณป์ระธานาธบิดีโฮจมิินห ์– ท าเนียบประธานาธบิดแีละบา้นพกัลงุโฮ  

วดัเจดยีเ์สาเดียว - ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย – สนามบินโหนยบา่ย 

สนามบนิสุวรรณภูมิ 
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จากน้ันน าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดีและบา้นโฮจิมินห ์เป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ท่ีฝรัง่เศส

สรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1901 เพือ่ใชเ้ป็นท่ีท าการของผูส้ าเร็จราชการชาวฝรัง่เศสแห่งอินโด-ไชน่า ที่น่ีเป็น

สถานท่ีท างานของประธานาธิบดีโฮจิมินหเ์มื่อครั้งยงัมีชีวิตอยู ่ปัจจุบนัเป็นท่ีรบัแขกเมืองของเวียดนาม 

จากน้ันชมบา้นพกัโฮจิมินห ์ดา้นหลงัท าเนียบมีบา้นไมห้ลงัเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1958 จนกระทัง่วาระสุดทา้ยของชีวิต ใตถุ้นบา้นเล็กๆ หลงัน้ีเป็นสถานท่ีประวติัศาสตร ์ท่ีโฮจิมินหใ์ชเ้ป็นท่ี

ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กบันายทหารคนส าคญัๆ วางแผนการรบกบัทหารสหรฐัอเมริกาใน

สงครามเวียดนาม ขา้งบนบา้นเป็นหอ้งหนังสือและหอ้งนอนของโฮจิมินหซ์ึ่งอยูอ่ยา่งสมถุและเป็นโสดมา

ตลอดชีวิต 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนัแบบ BUFFET @ SEN REST. (9) 

จากน้ันน าท่านชม เจดียเ์สาเดียว (One Pillar Pagoda)วดัแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่  

เจา้แม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยูก่ลางสระบวั โดยมีต านานไวว้่า พระเจา้หลีไทโต อยากไดโ้อรสมาก และรอคอยมา

เป็นเวลานาน จนมาคืนวนัหน่ึง ทรงสุบิน(ฝัน)ไปวา่เห็นเจา้แม่กวนอิมพระแม่โพธิสตัว ์ไดม้าปรากฎที่สระ

บวัและไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์หลงัจากน้ัน พระองคก์็ไดม้ีพระโอรส จึงไดส้รา้งเจดียข์นาดเล็กที่

ตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวกลางสระบวัเพื่อเป็นการถวายสกัการะแด่เจา้แม่กวนอิม ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบนัคน

ส่วนใหญ่มกัจะมาขอพรใหไ้ดบุ้ตรกบัเจา้แม่กวนอิมท่ีเจดียเ์สาเดียวแห่งน้ีอยูเ่สมอ 

ใหไ้ดอ้ิสระท่านชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า 

เสื้ อผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ รา้นกาแฟ หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย   

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย  

15.40 น. เดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียดนาม แอรไ์ลน ์(VN)  

  เที่ยวบินที่ VN613 

17.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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