
 

 

 
 

 

 



 

 

 

เทีย่วเมอืงซาปาบรรยากาศขนุเขา...พักซาปา 2คนืเต็มอิม่ 
อาหารครบทกุมือ้-สายการบนิกาตาร ์5 ดาว 

พเิศษสดุน่ังรถไฟไตเ่ขาเพือ่ขึน้กระเชา้ฟานซปัีน 
วนัที1่                กรงุเทพ-ฮานอย-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย  

11.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้4ประตู8สนามบนิ
สุวรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิการต์ารแ์อรเ์วย ์(QR)พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก(*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวยีดนามโดยสายการบินการต์ารแ์อรเ์วย ์
เทีย่วบนิที ่QR0834(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

16.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุฮานอย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นสูต่ัวเมอืงกรงุ
ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนามจะมอีายคุรบ1,000 ปีในปีค.ศ. 2010ซึง่เมอืงแหง่นี้ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่นท่านไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสตกึ
อาคารทีส่ าคัญตา่งจากนัน้ น าท่านไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุง
ฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้  ชมวดั
หงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มสีแีดง
สดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรุงฮานอย จากนัน้อสิระใหท้า่นใชเ้วลาเต็มอิม่ เพือ่
เลือกซื้อสินคา้บน ถนน 36 สาย เป็นแหล่งที่ขายสินคา้หลากหลายประเภทที่
นักท่องเทีย่ชาวไทยไม่ควรพลาด ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครือ่งเขนิ หมวก
งอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่Delight Hotel Hanoi หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที2่             เมอืงฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์สสุานโฮจมินิห-์ท าเนยีบประธานาธบิด ี
     บา้นพกัลงุโฮ-วดัเจดยีเ์สาเดยีว-เมอืงซาปา-ตลาด LOVE  MARKET  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
  น าท่านชม จตัุรสับาดงิหส์ถานที่ที่ท่านโฮจมินิห์

ไดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จาก
ฝร่ังเศส ในวันที่2 กันยายน พ.ศ. 2488(วันชาติ
ของเวียดนาม)หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของ



 

 

ฝร่ังเศสอยู่ ถงึ 48ปี ชมสุสานโฮจมินิหภ์ายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห์ นอนสงบ
อยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงคข์องท่านทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิด
ไมใ่ห ้เขา้ชมดา้นในทกุวนัจันทรแ์ละวนัศกุร)์นักท่องเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบ
สงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย 
หรอืกระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาดจากนัน้น าทา่นชมท าเนยีบประธานาธบิดปัีจจบุันใชเ้ป็น
ทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืก
กัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชมบา้นพกัโฮจมินิหท์ี่เคยพ านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-
2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ล่างโปร่งไม่มผีนัง เป็นที่พักผ่อน
และตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบงา่ย สะอาด 
มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนไดรั้บการยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม 
จากนั้นน าท่านชมวดัเจดยีเ์สาเดยีวเรียกอีกชือ่ว่าวัดแห่งรัก สรา้งดว้ยไมทั้้งหลัง เป็น
ศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั ้งอยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูป
สีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารมี 10 กร แตล่ะมอืถอืของ
มงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 
  น าท่านเดินทางสู่เมอืงซาปา ซึ่งตั ้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้ับ

ชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมือง
ตั ้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 

1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึ
เป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวที่ส าคัญ
ของเวยีดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีม่ี
ความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดใน
เวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็น
เมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสสมัยทีเ่วยีดนาม
เป็นอาณานิคมของฝ ร่ังเศส(ระยะทาง 245 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่
จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

  พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3         ซาปา-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-น า้ตกซลิเวอร-์ฟานซปีนั   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ท่านชม หมูบ่า้นชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขา
เผ่ามง้เก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อัน
สวยงาม ชมไรน่าข ัน้บนัไดของชาวเขาซึง่ปลกู
ก ระ จั ด ก ระจ าย ไป ท่ั ว ทั้ ง เข า  ส วย งามดั ง
ภาพวาด น าท่านเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่
ของชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมสนิคา้พืน้เมอืงของ
ที่ระลึก ชมชีวติพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย 
โดยเฉพาะมง้ด าและเผ่าเยา้แดง และเลือกซื้อ
สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชม



 

 

น า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อกีหนึง่ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงซาปา 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนัน้น าท่านไปนังรถไฟไตเ่ขาระยะทางประมาณ 2 กม. นี้เป็นหนึง่ในรถไฟไตเ่ขาที่
ยาวที่สุดในเวยีดนาม ออกเดนิทาง   จากโรงแรม MGallery ในเมอืง Sa Pa และไปที่
สถานีรถเคเบลิ Fansipan รถรางวิง่ผ่านอุโมงคส์องแห่งและสีส่ะพานความเร็วสูงสุด 10
เมตร/วนิาที บรรจุ 2,000 คนต่อชั่วโมงระยะเวลาการเดนิทางสัน้ลงเหลือเพียง 4 นาที
แทนที่จะใชเ้วลา 15-20 นาทีโดยรถยนต์ จากนั้นท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆ
หมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมววิในระดับความสูง 
3,143 เมตร จุดที่ไดรั้บการขนานมานวา่เป็นหลงัคาแห่งอนิโดจนี ดว้ยทวิทัศน์แบบพา
โนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดทัง้ปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ จากนัน้น า
ท่านชม น า้ตกซลิเวอร(์Silver Waterfall) เป็น
น ้าตกที่มคีวามสวยงาม และสามารถมองเห็นได ้
อย่างชัดเจนตัง้แต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 
100 เมตร มหีลาย ระดับชัน้ สายน ้าไหลลัดเลาะ
ตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดนิ
ชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ตา่งๆ  เพือ่เก็บ
ภาพความประทับใจ พรอ้มภาพที่ระลึกบริเวณ
สะพานชมววิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุ ีป้ลาแซ
ลมอล 
พกัที ่Holiday sapa Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4               ซาปา-ฮานอย-กรงุเทพ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดมิจากกรุงฮานอย เมืองหลวงของ

เวยีดนามนครหลวงเก่าแก่ซ ึง่จะมีอายุครบ1000 ปีในปีค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมือง
หลวงของประเทศเวยีดนามซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียว
แน่นชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสตกึอาคารทีส่ าคัญตา่งยังคงเป็นการกอ่สรา้งและน าท่าน
ชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส(ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

จากนัน้ น าทานเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาต ินอยบา่ยเพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ
ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

17.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินการต์ารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบิน
ที่QR0835(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)(*บรกิารอาหาร และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

13-16 ต.ค.61 15,900 15,900 3,500 

20-23 ต.ค.61 15,900 15,900 3,500 

21-24 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 

25-28 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

26-29 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

27-30 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

02-05 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
03-06 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
08-11 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
09-12 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
10-13 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
16-19 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
17-20 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
22-25 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
23-26 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
24-27 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 

29 พ.ย.-02 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 
30 พ.ย.-03 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 
01-04 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 
06-09 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 
07-10 ธ.ค.61 15,900 15,900 3,500 
08-11 ธ.ค.61 15,900 15,900 3,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 



 

 

▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

▪ คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัม) 
▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
▪ คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ 600 บาทตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 


