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วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา 

09.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (ชัน้ 4 ประตู 6) เคาน์เตอรส์ายการ

เวยีดนามแอรไ์ลน์ (L) เจา้หนา้ที่บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแกท่่าน.. 

12.20 น.             ออกเดินทางสูก่รุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามโดยเที่ยวบนิที่VN610  

14.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าท่าน 

เดินทางขึ้นเหนือมุ่งหนา้สู่ เมืองซาปา ซึง่ต ัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีน 

อยู่ในเขตจงัหวดัลาวไ ก ตวัเมอืงต ัง้อยู่บนระดบัความสูงกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 1,650 เมตร จึงมอีากาศ
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หนาวเย็นตลอดปี ที่น่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวที่ส  าคญัของเวียดนาม อีกท ัง้ยงัเป็น

ดินแดนแห่งขุนเขาที่มคีวามหลากหลายของชาติพนัธุม์ากที่สุดในเวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูก

พฒันาขึ้นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร ัง่เศส...สมยัที่เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร ัง่เศส (ระยะทาง 

350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 1) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรอืเทียบเท่า 3 ดาว  

 

วนัที่สอง ซาปา-น ้าตกซลิเวอร-์หบุเขาปากมงักร- หมู่บา้นชาวเขากตักตั -ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 2) 

 หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านชมความสวยงามของ น ้ าตกซิลเวอร ์ซึ่งเป็นน า้ตกที่มีความสูง

ประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหนา้ผาหิน จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงซาปา แลว้

น าท่านสู่จุดชมววิ ณ บริเวณ หบุเขาปากมงักร ดื่มด า่ไปกบัความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมท ัว่

เมอืงซาปา รอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาใหญ่ที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน ซึง่ม ี

“ยอดเขาฟานซีปัน ทีสู่งโดดเด่นกว่ายอดเขาอืน่ๆ อกีท ัง้ยงัเป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในภูมภิาคอนิโดจนีซึง่มี

ความสูง 3,143 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 

บ่าย  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านชมหมู่บา้นชาวเขากตักตั เป็น

หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่แห่งเมอืงซาปา ซึง่อพยพมาจากทางตอนใต ้

ของประเทศจีนเมื่อนานมาแลว้ โดยชาวบา้นที่น่ียงัอนุรกัษป์ระเพณี 

วฒันธรรม และการด ารงชีวิตในแบบดัง้เดิมเอาไวอ้ย่างเหนียวแน่น 

เช่น นิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอมือสีด าหรือน า้เงนิเขม้ และชมความ

สวยงามของทวิทศันน์าข ัน้บนัได ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเวยีดนาม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4)  

     หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่และชมบรรดา

เหลา่ชาวเขา ทีไ่ดเ้ดินทางมารวมตวักนัอยู่ทีน่ี่ ดว้ยเครื่องแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ  

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรอืเทียบเท่า 3 ดาว  
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วนัที่สาม  ซาปา –ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ - ถนน 36 สาย (ชอ้ปป้ิง) 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 

หลงัรบัประทานอาหาร...น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สูเ่มืองฮานอย (ตามเสน้ทางเดิม) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 6) 

น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีตามต านานกล่าวไวว้่า ใน

สมยัที่เวยีดนามท าสงคราม สูร้บกบัประเทศจีน กษตัรยิแ์ห่งเวยีดนามไดท้ าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่

ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เมื่อไดม้าล่องเรือมาถึงที่

ทะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ีปฎิหารยเ์กิดขึ้น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดม้อบดาบวิเศษใหพ้ระองค ์เพื่อท า

สงครามกบัประเทศจีน หลงัจากที่พระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอกีคร ัง้ และ

ไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสุข จากนัน้น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์ เพื่อชม 

วดัหงอกเซิน เป็นวดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึง่คนที่น่ี

มีความเชื่อว่า เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัที่อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน 

จากนัน้ น าท่านสู่ย่านการคา้ใจกลางเมอืง ถนน 36 สาย (36  Old Streets) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง

สนิคา้ต่างๆ ในย่านน้ีตามใจชอบ จนไดเ้วลาอนัสมควร  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่7) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั CWD  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  ฮานอย-จตรุสับาดิงห ์– บา้นพกัลงุโฮ – เจดียเสาเดียว – พพิธิภณัฑโ์ฮจมิินห ์- กรุงเทพฯ  

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 8) 
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07.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสับาดิงห ์จตัุรสัแห่งน้ีเป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินหไ์ด ้

อ่านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึ้นของฝร ัง่เศส ในวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ

2488 หลงัจากตกเป็นเมอืงขึ้นถึง 48 ปี จากนัน้น าทุกท่านไปยงัที่ต ัง้ของ สุสานโฮจมิินห ์เป็นอาคารที่

โดดเด่น สงา่งาม ภายในบรรจุศพอาบน า้ยาของโฮจมินิหท์ีน่อนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศ ซึง่

ขดัต่อความประสงคข์องท่านทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ที่น่ีจะปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทกุวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์ 

นกัท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขา้คิวอย่างเงยีบสงบและส ารวม เพื่อเขา้ไปคารวะศพภายในสุสาน โดย

หา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาดจากนัน้น าท่านชม ท าเนียบ

ประธานาธิบดี  ปจัจุบนัใชเ้ป็นที่รบัรองแขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสเีหลอืงท ัง้หลงั มทีหารเฝ้าหา้มเขา้

ใกล ้แต่มเีชือกกัน้สามารถถ่ายรูปไดใ้นระยะไกล และต่อดว้ยบา้นพกัของโฮจมิินห ์เป็นที่ๆเคยพ านกั

อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ ัง้หลงั ยกพื้นดว้ยเสาสูง ช ัน้ล่างโปร่งไม่มผีนงั เป็น

ทีพ่กัผ่อนและตอ้นรบัแขก ช ัน้บนสุดเป็นหอ้งสมดุ หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะดูเรยีบงา่ย สะอาด 

และมขีนาดเลก็ สมกบัเป็นตวัอย่างที่ดี จนไดร้บัการยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้น า

ท่านชม วดัเจดียเ์สาเดียว หรือเรียกอกีชื่อว่าวดัแห่งรกั ใชเ้วลาเดินเทา้เพยีง 3 นาทกี็ถงึวดัแห่งน้ี วดัน้ี

สรา้งดว้ยไมท้ ัง้หลงั เป็นศาลาเกง๋จีนหลงัเดียวขนาดเลก็ ตัง้อยู่บนเสาตน้เดียวปกัอยู่ในสระบวัขนาด

กลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของ

มงคลรวม 8 อย่าง น าท่านชมพพิธิภณัฑโ์ฮจมิินห(์ปิดท าการวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์ ทีจ่ดัแสดงชวีประวตัิ

ของโฮจมินิหผ์สมผสานกบัวฒันธรรมประเพณีและชาตพินัธุว์ทิยาไดเ้ป็นอย่างดี 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 9) พิเศษ!บุฟเฟ่ตน์านาชาติ ZEN BUFFET กว่า 80 

ชนิด 

12.30 น. น าท่านเดนิทางเขา้สู่สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย  

15.35 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ VN613 
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17.35 น.  เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ……. 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาต ิแต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพ่ิมเตมิจากราคาที่ก  าหนดไว)้ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขตา่งๆใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระเงิน 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กว่า 12ปี พกัเด่ียว 

13-16 JAN 60 13,900 13,900 3,000 

19-22 JAN 60 13,900 13,900 3,000 

09-12 FEB 60 14,900 14,900 3,000 

24-27 FEB 60 13,900 13,900 3,000 

09-12 MAR 60 13,900 13,900 3,000 

24-27 MAR 60 13,900 13,900 3,000 

06-09 APR 60 15,900 15,900 4,000 

13-16 APR 60 17,900 17,900 4,000 

14-17 APR 60 17,900 17,900 4,000 

17-20 JUN 60 13,900 13,900 3,000 

21-24 SEP 60 13,900 13,900 3,000 

    

 

อตัราน้ีรวม 
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• 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   

• ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % 

• ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

• ค่าระวางน ้าหนักเกิน 30   กิโลกรมั 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 150 บาท / วนั / คน 

(รวม 4 วนั = 600 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน)  

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

 เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนงัสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต  า่กว่า 6 เดือน (นบัจากวนัหมดอายุ) 

     เงื่อนไขการจอง : มดัจ  าท่านละ  7,000 บาท  //สว่นที่เหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 20  วนั 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหตุ   

• บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนในระหวา่งการเพ่ือความเหมาะสม 

• บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน 

ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง  ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรฐั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัท

ฯ หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ  
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• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

• บริษัทไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ในกรณีอ่ืนๆ  

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ี

ไมค่งท่ี  การปรบัราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

“ความสุขของท่าน  คอืงานบรกิารของเรา” 

 


