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เวยีดนามเหนือฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน
(QATAR  AIRWAYS) 
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เทีย่วเมอืงซาปาบรรยากาศขนุเขา...พักซาปา 2คนืเต็มอิม่ 
อาหารครบทกุมือ้-สายการบนิกาตาร ์5 ดาว 

พเิศษสดุน่ังรถไฟไตเ่ขาเพือ่ขึน้กระเชา้ฟานซปัีน 
วนัที1่                กรุงเทพ-ฮานอย-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย  

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

14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวยีดนามโดยสายการบินการต์ารแ์อรเ์วย ์
เทีย่วบนิที ่QR0834(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

16.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุฮานอย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นสูต่ัวเมอืงกรุง
ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนามจะมอีายคุรบ1,000 ปีในปีค.ศ. 2010ซึง่เมอืงแหง่นี้ยังคง

รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่นท่าน
ไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตกึอาคารที่ส าคัญ
ต่างจากนั้น น าท่านไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึ่ง

เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอย
และนักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบ

แห่งนี้ ชมวดัหงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบคนืดาบบน
เกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสแีดง

สดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย จากนัน้อสิระใหท้า่นใชเ้วลาเต็มอิม่ เพือ่
เลือกซื้อสินคา้บน ถนน 36 สาย เป็นแหล่งที่ขายสินคา้หลากหลายประเภทที่
นักท่องเทีย่ชาวไทยไม่ควรพลาด ทัง้ของที่ระลกึ 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 จตัุรสับาดงิหส์ถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม

พน้จากฝรั่งเศส ในวันที่2 กันยายน พ.ศ. 2488(วันชาตขิองเวียดนาม)หลังจากตกเป็น
เมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ ถึง 48ปี ชมสุสานโฮจิ
มนิหภ์ายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห์ นอน

สงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดต่อความ
ประสงค์ของท่านที่ตอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให ้
เขา้ชมดา้นในทกุวันจันทรแ์ละวันศกุร)์นักทอ่งเทีย่ว
จะเดินเรยีงแถวเขา้คิวอย่างเงียบสงบและส ารวม 
เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้ง
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ถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาดจากนั้นน าท่านชมท าเนยีบ

ประธานาธบิดปัีจจุบันใชเ้ป็นทีร่ับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหาร
เฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มีเชอืกกัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชมบา้นพกัโฮจมินิหท์ี่เคย

พ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่ง
โปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และ
หอ้งนอน บา้นจะเรยีบง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างทีด่ ีจนไดร้ับการยกย่อง

เป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าท่านชมวดัเจดยีเ์สาเดยีวเรยีกอกีชือ่ว่าวัดแห่ง
รัก สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่น

สระบัวขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรปูเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารมี 10 
กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

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

ชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมือง
ตั ้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 

1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึ
เป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวที่ส าคัญ

ของเวยีดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีม่ี
ความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดใน
เวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนี้ถกูพัฒนาขึน้เป็น

เมอืงตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยที่เวยีดนาม
เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส(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 หมู่บา้นชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขา

เผ่ามง้เก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อัน
สวยงาม ชมไรน่าข ัน้บนัไดของชาวเขาซึง่ปลูก
ก ระ จัด ก ระจายไปทั่ วทั ้ ง เข า  ส วยงามดั ง

ภาพวาด น าท่านเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่
ของชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมสนิคา้พืน้เมอืงของ

ที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย 
โดยเฉพาะมง้ด าและเผ่าเยา้แดง และเลือกซื้อ
สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชม

น า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อกีหนึง่ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงซาปา 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หลังจากนัน้น าทา่นไปนังรถไฟไต่เขาระยะทางประมาณ 2 กม. นี้เป็น

หนึง่ในรถไฟไตเ่ขาทีย่าวทีส่ดุในเวยีดนาม ออกเดนิทาง   จากโรงแรม 
MGallery ในเมือง Sa Pa และไปที่สถานีรถเคเบิล Fansipan 

รถรางวิง่ผ่านอุโมงคส์องแห่งและสีส่ะพานความเร็วสงูสดุ 10เมตร/
วนิาท ีบรรจุ 2,000 คนต่อชั่วโมงระยะเวลาการเดนิทางสัน้ลงเหลือ
เพยีง 4 นาทแีทนทีจ่ะใชเ้วลา 15-20 นาทโีดยรถยนต ์จากนัน้ทา่นสู่

ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชม
ทัศนียภาพทีแ่สนสวยงามบนจุดชมววิในระดับความสงู 3,143 เมตร 

จดุทีไ่ดร้ับการขนานมานว่า
เป็นหลงัคาแห่งอนิโดจนี 

ดว้ยทิวทัศน์แบบพาโนรา
มาพรอ้มสัมผัสอากาศที่

หนาวเย็นตลอดทั ้ ง ปี  อิส ระเก็บภาพความ

ประทับใจ จากนั้นน าท่านชม น ้าตกซิลเวอร์
(Silver Waterfall) เป็นน ้ าตกที่มีความสวยงาม 
และสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัด เจนตั ้งแต่
ระยะไกล มีความสงูประมาณ 100 เมตร มีหลาย 
ระดับชัน้ สายน ้ าไหลลัดเลาะตามหนา้ผาลงมา

อย่างสวยงาม ท่านสามารถเดนิชมความสวยงาม
ของน ้าตกตามชัน้ต่างๆ  เพือ่เก็บภาพความประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชม

ววิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สุดพเิศษ!! สุกีป้ลาแซลมอล 

พกัที ่Holiday sapa Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4               ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดิมจากกรุงฮานอย เมืองหลวงของ

เวยีดนามนครหลวงเก่าแก่ซึง่จะมีอายุครบ1000 ปีในปีค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมือง
หลวงของประเทศเวยีดนามซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียว

แน่นชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตกึอาคารทีส่ าคัญต่างยังคงเป็นการกอ่สรา้งและน าทา่น
ชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส(ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากนัน้ น าทานเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาต ินอยบ่ายเพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ

ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
17.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินการต์ารแ์อรเ์วย์เที่ยวบิน

ที่QR0835(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)(*บรกิารอาหาร และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

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 
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▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

▪ คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัม) 

▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
▪ คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 600 บาทตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 
▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
▪ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู ้

เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีที่สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 


