
PVN10-QH 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน ลาวไก 

 
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 27210 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PVN10-QH 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน ลาวไก 

  เท่ียวเวียดนามเหนือ 4 วนั 3 คืน ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซิปัน  
  Check-in CAFÉ’ สดุฮิต “MOANA SAPA” 
  นัง่รถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้า 

 สู่ยอดเขาฟานซิปัน (รวมในค่าทวัร)์ 
  ถ่ายรปูด้านหน้าสสุานประธานาธิบดีโฮจิมินห ์
  ชมวดัหงอกเซิน ทะเลสาบคืนดาบ วดัเฉินกว๊ก 
  ช้อปป้ิงร้าน OTOP ร้านเย่ือไผ่ ตลาดความรกั และถนน 36 สาย  
  เมนูพิเศษ :ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน + ไวน์แดงดาลทั 

 
FLIGHT      

DEPARTURE :   QH324   BKK-HAN   16.30-18.30 น. 
RETURN        :   QH323   HAN-BKK   13.30-15.30 น. 

 
หมายเหตุ 
เวลาในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กบักรมท่า และสภาพอากาศ หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลบัจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพื่อยืนยนักบัทางเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตัว๋เครื่องบินประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ อนั
เน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภยั 
ดงันัน้เหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน อน่ึง บริษทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ้ป ประมาณ 5-7 วนั
ก่อนเดินทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PVN10-QH 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน ลาวไก 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการ 

ราคาต่อท่าน 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

พกัเด่ียว  

20-23 พฤษภาคม 2566 12,999 5,000 
03-06 มิถนุายน 2566 15,999 5,000 
27-30 กรกฎาคม 2566 15,999 5,000 
05-08 สิงหาคม 2566 12,999 5,000 
10-13 สิงหาคม 2566 14,999 5,000 
17-20 สิงหาคม 2566 12,999 5,000 
19-22 สิงหาคม 2566 12,999 5,000 
24-27 สิงหาคม 2566 12,999 5,000 
07-10 กนัยายน 2566 12,999 5,000 
14-17 กนัยายน 2566 12,999 5,000 
16-19 กนัยายน 2566 12,999 5,000 
21-24 กนัยายน 2566 12,999 5,000 

28 กนัยายน – 01 ตุลาคม 2566 12,999 5,000 
07-10 ตุลาคม 2566 13,999 5,000 
10-13  ตุลาคม 2566 14,999 5,000 
12-15 ตุลาคม 2566 17,999 5,000 
17-20 ตุลาคม 2566 14,999 5,000 
19-22  ตุลาคม 2566 15,999 5,000 

*** จอยแลนด ์ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน หกัออก 2,000 บาทต่อท่าน *** 
ราคาเดก็ทารก อายุต า่กว่า 2 ปี ราคา 4,900 บาทต่อท่าน 

ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลบั 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่  
(แต่สามารถเปล่ียนผู้เดินทางได้ตามเง่ือนไของสายการบิน) 

โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจอง 
 

 
 
  



PVN10-QH 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน ลาวไก 

 
วนัท่ี 1  สนามบินสวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)-สนามบินฮานอย-ลาวไก 

 

13.30 น.        คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์
       สายการบินแบมบู แอรเ์วย ์(BAMBOO AIRWAYS) โดยท่านจะพบกบัเจา้หน้าทีส่่งทวัรแ์ละหวัหน้าทวัร์ ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั แจกเอกสาร

การเดนิทาง และอ านวยความสะดวกท่าน ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถเลอืกท่ีนัง่ได้   
ท่ีนัง่อาจจะไม่ได้นัง่ติดกนั และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินได้ในคณะ  

ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบิน 
 

16.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH324  (บริการอาหารร้อนบน
เครื่อง) 

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2  ชัว่โมง) 
18.30 น. เดินทางถงึสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาท้องถ่ินประเทศ

เวียดนามเหมือนกบัเวลาท้องถ่ินประเทศไทย)  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัลาวไก(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.)  

ค า่           ** บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่าน ท่านละ 1 ช้ิน ** 

ท่ีพกั    LAO CAI HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ลาวไกเวียดนาม 

 

วนัท่ี 2 ซาปา- Moana Café -นัง่รถรางเมืองซาปา-นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ตลาด LOVE MARKET 
 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาปา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)จากนัน้ น าท่านนัง่รถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ยอดเขา
ฟานซปัีนระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง เมื่อถงึสถานีกระเชา้  
น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าเพ่ือขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสงูสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนไดร้บัการกล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอนิ
โดจนี” สงูทีสุ่ดในอนิโดจนีบนความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร  
(รวมค่าบริการขึ้นรถรางจากสถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า) จากจุดกระเชา้ไฟฟ้าไปถงึยอดเขาฟานซปัีน จะมเีสน้ทาง 2 เสน้ทางในการขึน้
ไปถงึยอดเขา ท่านสามารถเดนิเทา้ขึน้บนัไดไปบนยอดเขาฟานซปัีน หรอื ช าระเงนิท่านละประมาณ 300 บาท เพื่อนัง่รถรางเลก็ขึน้ไป-กลบั ยอดเขา
ฟานซปัีน (กรณีทีท่่านใด ตอ้งการขึน้รถรางสามารถแจง้กบัหวัหน้าทวัรห์น้างาน) 
 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีกระเช้าฟานซีปัน ปิดปรบัปรงุ บริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เท่ียง        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

 
 



PVN10-QH 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน ลาวไก 

น าท่านเช็คอิน Moana sapa Café แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลดิเพลนิกบัสายหมอกจางๆ พร้อมกบั
บรรยากาศสุดฟิน อสิระใหถ้่ายภาพตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาด Love Market มสีนิคา้ใหท่้านเลอืกชอ้ปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้
พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ 

 

 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบูหม้อไฟแซลมอน + ไวน์แดงดาลทั  

ท่ีพกั              SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม  

 

 

 



PVN10-QH 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน ลาวไก 

วนัท่ี 3  ซาปา-ฮานอย-ร้านOTOPและร้านเยื่อไผ่-วดัหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-วดัเฉินกว๊ก-ช้อปป้ิงถนน 36 สาย 
เช้า   รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮานอย เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
4-5 ชัว่โมง) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินไปกับการชมวิถีชีวิตของชาว
เวยีดนาม จากนัน้แวะชม ร้าน OTOP และร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มเีอกลกัษณ์ พบกบั
สนิคา้ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ อาทเิช่น หมอน ถุงเทา้ ผา้เชด็ตวั อสิระใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึ
และสนิค้าพื้นเมอืงตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลาง
กรุงฮานอย มกัมชีาวฮานอยและนักท่องเทีย่วมานัง่พกัผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้ ชมวดัหงอก
เซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น
เอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม เจดียเ์ฉินกว๊ก เป็นเจดยีท์ีส่ าคญัและเกา่แกข่องชาวเวยีดนาม 
ตัง้อยู่ในพื้นที่ของวดัเฉินก๊วก เป็นวดัที่อยู่ใจกลางเมอืงใกล้กบัทะเลสาบตะวนัตกของเมอืง
ฮานอย เจดยี์แห่งนี้ใช้ศลิปะที่มกีารผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมจนีและ
เวยีดนาม มคีวามสงู ทัง้หมด 11 ชัน้ แต่ละชัน้จะมลีกัษณะเหมอืนกนั จากชัน้ล่างถงึชัน้บน 
ต่างเพยีงจะมขีนาดเลก็ลงตามความสงูที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชัน้จะเป็นทีป่ระดษิฐานของ
ประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็น
เด่นชดัจากภายนอก ไล่เรยีงขึน้ไปตรงกนั ตวัเจดยีก์่อสรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชัน้ล่างดา้นหน้าจะ
มแีท่นส าหรบัใหน้ักท่องเทีย่วบชูา ภายในมจีารกึประวตัคิวามเป็นมาทัง้ของเจดยีแ์ละพระศรี
ศากยมุนีปางปรนิิพพานทีท่ าดว้ยทองค า น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงถนน36สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลอืกสรรมากมาย เช่น กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ 
ของทีร่ะลกึต่าง ฯลฯ 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  
ท่ีพกั    HANOI HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ฮานอยเวียดนาม 
 

วนัท่ี 4  สุสานโฮจิมินห์-ท าเนียบประธานาธิบดี-บ้านพกัลุงโฮ-สนามบินนอยบ่าย- 
     สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรฐับุรุษอาวุโสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห์ ซึง่ไดร้บัการ
อาบน ้ายาเป็นอยา่งดอียู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งทีค่วบคุมอุณหภูมคิงที่ ชมบา้นพกัทีอ่ยู่อาศยัของท่านอดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ึง่ครัง้หนึ่งใชเ้ป็นศูนย์
บญัชาการในสงครามเวยีดนาม  

 
(หมายเหตุ สสุานโฮจิมินห์จะปิดทุกวนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดทัง้เดือนกนัยายน) 

(ถึงเดือนพฤศจิกายนของทกุปี แต่ท่านสามารถชมบริเวณภายนอกได้ ) 
จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี และบ้านพกัลุงโฮ เป็นสถานทีส่องเเห่งทีต่ ัง้อยู่ตดิกนั เป็นสถานทีท่ีเ่เสดงถงึการปลดแอกเวยีดนามออก
จากการปกครองของฝรัง่เศสและเป็นจุดทีก่่อใหเ้กดิประเทศเวยีดนามสมยัใหม่ในปัจจุบนั  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรงุฮานอย เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 
     ** บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่าน ท่านละ 1 ช้ิน ** 

13.30 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS  (QH) 
 เท่ียวบินท่ี QH323 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง) 
15.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

********************************** 
 



PVN10-QH 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน ลาวไก 

 

  

ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท้์องถ่ินตามธรรมเนียม (ช าระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) 

ขอเกบ็ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน  
ณ สนามบินในวนัเชค็อิน  

ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน 
ส่วนค่าทิปหวัหน้าทวัรท่ี์ดแูลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
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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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