
 
 

 

        

ไฮไลท.์.. พกัซาปาสุดฟิน 2 คืน สมัผสัอากาศที่หนาวเยน็สุดขัว้  

ไฮไลท.์.. ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน+นั่งกระเชา้ ชมจุดที่สูงและสวยที่สุดของเวยีดนาม  

ไฮไลท.์.. ล่องเรือที่ฮาลองบก จ่างอาน ที่ไดร้บัรางวลัมรดกโลกทางธรรมชาติ 

ไฮไลท.์.. บนิสายการบนิประจ าชาติ เวียดนามแอรไ์ลน ์มบีริการอาหารรอ้นเสริฟบนเคร่ือง 

ไฮไลท.์.. บุฟเฟตน์านาชาติ SEN ที่มอีาหารมากกว่า 200 ชนิด  
 



 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา 

09.30 น.  พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (ชัน้ 4 ประตู 6) เคาน์เตอรส์ายการบนิ

เวยีดนามแอรไ์ลน์(L) เจา้หนา้ที่บริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน.. 

12.20 น.  ออกเดินทางสู่ก รุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรัฐส ังคมนิยม

เวยีดนามโดยเที่ยวบินที่VN610 

 (บริการอาหารรอ้นบนเครื่อง มื้อที่1) 

14.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางขึ้นเหนือมุง่หนา้สู่ เมืองซาปา ซึง่ต ัง้อยู่

ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีนอยู่ในเขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมอืงตัง้อยู่บนระดบั

ความสูงกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเยน็ตลอดปีที่นี่จงึเป็นแหลง่ปลูกผกัและผลไม ้

เมอืงหนาวที่ส  าคญัของเวยีดนาม อีกท ัง้ยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มคีวามหลากหลายของชาติพนัธุม์าก

ที่สุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองนี้ถูกพฒันาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส...สมยัที่

เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร ัง่เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มื้อที่ 2) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NORTH STAR SAPA หรอืเทียบเท่า 3 ดาว  

วนัที่สอง         ซาปา-หมู่บา้นชาวเขากตักตั – น ้ าตกซิลเวอร ์– ยอดเขาฟานซิปนั - ถนนคนเดนิซาปา LOVE MARKET 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านชมหมู่บา้นชาวเขากตักตั เป็นหมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่แห่งเมอืง

ซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใตข้องประเทศจีนเมื่อนานมาแลว้ โดยชาวบา้นที่นี่ยงัอนุรกัษป์ระเพณี 

วฒันธรรม และการด ารงชีวติในแบบดัง้เดิมเอาไวอ้ย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอมอืสดี  า

หรือน า้เงนิเขม้ และชมความสวยงามของทวิทศันน์าข ัน้บนัได ที่มชีื่อเสยีงที่สุดแห่งหนึ่งของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที่ 4) 

 หลงัอาหารน าท่านชมความสวยงามของ น ้าตกซิลเวอร ์ซึง่เป็นน า้ตกที่มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร ไหล

เลาะลงมาจากหนา้ผาหนิ  

จากนัน้ท่านสู่สถานีกระเชา้ นัง่กระเชา้ ขา้มภเูขากวา่ 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีขา้มเทอืกเขานอ้ยใหญ่

มากมายสู่เทอืกเขา ฟานซีปนั ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละลอ่งอยู่รอบๆชมทศันียภาพที่แสนสวยงามบน

จดุชมววิในระดบัความสูง 3143 เมตร จดุที่ไดร้บัการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแห่งอนิโดจนี ดว้ยทวิทศันแ์บบพา

โนรามาพรอ้มสมัผสัอากาศที่หนาวเยน็ตลอดทัง้ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้อที่ 5)  

 หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินคา้ทอ้งถิ่นและชม

บรรดาเหลา่ชาวเขา ที่ไดเ้ดนิทางมารวมตวักนัอยู่ที่นี่ ดว้ยเครื่องแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NORTH STAR SAPA หรอืเทียบเท่า 3 ดาว 

 

 

 

 

 



 
 

วนัที่สาม  ซาปา – นิงบิงห ์– ลอ่งเรือจา่งอาน 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงหบ์ิงห  ์เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน า้ใน                                                                                               

อาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบกเป็นเมอืงที่มภีูมทิศันแ์ปลกตา ท ัง้เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่

ราบต า่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอดจงึถอืกนัวา่เป็นเมอืงศกัดิ์สทิธ์ิ คณะปฏวิตัิของโฮจมินิหก็์ไดเ้คย

ตัง้ฐานทพัขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดยีนเบยีนฟู 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที่ 7) 

จากนั้น น าท่านสู่ท่าเรือ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ต ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลี่ยมปากแม่น า้แดง ในจงัหวดันิง

บิ่งห ์เป็นพื้นที่ที่มที ัง้ภูมทิศันอ์นังดงามของยอดเขาหินปูน แม่น า้หลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ า้ 

และยงัถกูลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จงึท  าใหส้ถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยงัมร่ีองรอยทางโบราณคดทีี่เผยใหเ้หน็

การตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มยัโบราณ ท าใหส้ถานที่แห่งนี้ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและ

ธรรมชาติ  การชื่นชมทศันียภาพที่สวยงามในจ่างอานนัน้ คือการล่องเรือเลก็ประมาณล  าละ 4-5 คนเพื่อเขา้ไป

เยี่ยมชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพาเราไปเยี่ยมชมวดั หลงัจากนัน้ก็จะพาเราไปลอดถ า้ มที ัง้หมด 49 ถ า้ ซึ่งแต่ละ

ถ  า้จะมชีื่อแตกต่างกนัไปจะใชเ้วลาลอ่งเรือไปกลบัร่วมสองชัว่โมงเลย ทเีดยีว  จ่างอานยงัถูกเรียกวา่ ฮาลองบก 

เพราะที่นี้มเีขาหนิปูนและถ า้คลา้ยกบัที่อ่าวฮาลอง จงัหวดักวา่งนิงหอ์กีดว้ย ระบบนิเวศของจ่างอานก็หลากหลาย

มพีนัธุพ์ชืหายากและสตัวป่์าสงวนอาศยัอยู่ เป็นจ านวนมาก ในบริเวณเขตท่องเที่ยวจ่างอานยงัมโีบราณสถาน

ระดบัชาติที่สวยงามแห่งหนึ่ง ดว้ยนัน้คือ วดับา๋ยดิ่ง วดัที่ใหญ่และสวยที่สุดของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้อที่8) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั YEN NHI  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่  นิงหบ์ิงห-์ฮานอย-ถนน 36 สาย (ชอ้ปป้ิง) - กรุงเทพฯ  

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) 

  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสูเ่มืองฮานอย ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

จากนั้น               น าท่านสู่ย่านการคา้ใจกลางเมอืง ถนน 36 สาย (36  Old Streets) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ ใน

ย่านน้ีตามใจชอบ   

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที่ 10) พเิศษ++บุฟเฟหน์านาชาติ SEN 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย  

15.30น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN613 บริการอาหารรอ้นบนเครื่อง (มื้อที่ 11) 

17.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ……. 

บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน 

สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาต ิแตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและยดึถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะ

ค่าเงินบาททีไ่ม่คงทีแ่ละกรณีทีส่ายการบินมีการเรยีกเก็บค่าน ้ามนัเพิม่เติมจากราคาที่ก  าหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กต  า่กว่า 12ปี 

ไมมี่เตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 

13-16 เมษายน 62 19,900 19,900 3,000 

09-12 พฤษภาคม 62 16,900 16,900 3,000 

17-20 พฤษภาคม 62 17,900 17,900 3,000 

13-16 มิถนุายน 62 15,900 15,900 3,000 

13-16 กรกฎาคม 62 17,900 17,900 3,000 

09-12 สิหาคม 62 17,900 17,900 3,000 

15-18 สิงหาคม 62 15,900 15,900 3,000 

22-25 สิงหาคม 62 15,900 15,900 3,000 



 
 

12-15 กนัยายน 62 15,900 15,900 3,000 

25-28 กนัยายน 62 15,900 15,900 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 ตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัท่ีบริษัทใชบ้ริการ  

 

อตัราน้ีไม่รวม   

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

• ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  
• ค่าระวางน ้าหนักเกิน 30   กิโลกรมั 

     ค่าทปิไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 800 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น)  

****ส่วนหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร**** 

เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต  า่กว่า 6 เดือน (นับจากวนัหมดอายุ) 

     เง่ือนไขการจอง : มดัจ  าท่านละ  7,000 บาท  //ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20  วนั 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและ

เงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหต ุ  

• บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนในระหว่างการเพื่อความเหมาะสม 

• บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน 

ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง  ค าสัง่ของเจา้หน้าท่ีรฐั และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ

จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  



 
 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

• บริษัทไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ในกรณีอื่นๆ  

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่

คงท่ี  การปรบัราคาค่าโดยสารของงสายการบนิ เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

“ความสุขของท่าน  คอืงานบรกิารของเรา” 

 


