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พิชิตหลงัคาแห่งอินโดจนี “ฟานซิปัน” 

นาขั้นบนัไดใหญท่ี่สุดในโลก - ชมวิวยอดเขาฟาน

ซีปัน พรอ้มเท่ียวเมืองฮานอย 
ก าหนดวนัที่เดินทาง : พฤษภาคม – ตลุาคม 60 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮานอย – ซาปา – โบสถห์ินที่เก่าแก่ – ตลาดไนตเ์มืองซาปา 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง เคานเ์ตอรส์ายการบินไลออ้นแอร ์( SL ) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน..  

10.00 น.             ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ SL 180  

11.45 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่าน

เดินทางขึ้ นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีน 

อยู่ในเขตจงัหวดัลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ

หนาวเย็นตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวท่ีส าคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็น

ดินแดนแห่งขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากท่ีสุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูก

พฒันาขึ้ นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส...สมยัท่ีเวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 

350 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) พาคณะชม โบสถห์ินที่เก่าแก่ และสวยงามอยู่ใจ

กลางเมืองซาปา เดินชอปป้ิงท่ี ตลาดไนตเ์มืองซาปา 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 1) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั Sunny, Holiday ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สอง  ซาปา – หมู่บา้นกา๊ดๆ – น ้าตกสีเงิน – อิสระตามอธัยาศยั หรือ เลือกซ้ือฟานซีปันเพ่ิม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 2) 

จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village ตั้งอยู่สูงกว่า

ระดับน ้ าทะเลประมาณ1500เมตร (ใช้เวลาประมาณ 1ชัว่โมง) 

หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นน้ี

ชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบันได ท่ีสวยงามกวา้งสุดตา โดยเราจะใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชม. ในการเดินเทา้เยี่ยมชมหมู่บา้น รวมระยะทางประมาณ 3 กม.จากน้ันไปชม น ้าตกสี

เงิน หรือชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac เป็นน ้าตกท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบ่ริเวณริม

ถนนมีความสูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสรา้งความสวยงาม และความ

ประทับใจไดอ้ย่างมาก เราสามารถเดินขึ้ นบนัไดท่ีเลียบขึ้ นไปตามไหล่เขา มีจุดส าหรบัยืนถ่ายภาพบน

สะพานท่ีทอดขา้มสายน ้าตก ซ่ึงจุดน้ีนักท่องเท่ียวนิยมมายืนถ่ายภาพกนัเป็นจ านวนมาก 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 

อิสระในการชอ้ปป้ิง(ซ้ือเพ่ิมข้ึนกระเชา้ฟานซีปัน 1,200 บาท/ท่าน) นัง่กระเชา้ ขา้มภูเขากว่า 7 

กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ขา้มเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวล

เมฆหมอกท่ีลอยละล่องอยู่รอบๆชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร 

จุดท่ีไดร้บัการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศท่ี

หนาวเย็นตลอดทั้งไดเ้ดินทางมารวมตวักนัอยูท่ี่น่ี ดว้ยเคร่ืองแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4)  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Sunny, Holiday หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที่สาม  ชมด่านฮาโคว – วดัเจา้แม่กวนอิม – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัเนินหยก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 

จากน้ันเดินทางไปเมืองลาวกาย ชมด่านฮาโคว ชายแดนจีนกบัเวียดนาม ถือเป็นด่านมีความส าคญั

อยา่งมากส าหรบัการคา้ขายและแลกเปล่ียนสินคา้ระกว่างจีนกบัเวียดนาม น าท่านสกัการะ ไหวเ้จา้แม่

กวนอิม ณ วดัMau ถือเป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงอยูท่ี่จงัหวดัลาวกาย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 6) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ฮานอย 

หลังอาหารน าท่านเดินทางไปฮานอยชมทะเลสาบคืนดาบ  (ทะเลสาบฮว่านเก๋ียม)ทะเลสาบท่ีมี

ทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดในกลางกรุงฮานอย ชมวัดเนินหยก ท่ีมีสต๊าฟของเต่าขนาดใหญ่ท่ีเคยอยู่ใน

ทะเลสาบ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่7) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั DELIGHT HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สี่   สุสานลงุโฮ - ท าเนียบ - วดัเสาเดียว – วดัเฉินกว๊ก – สนามบิน-กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้ อท่ี 8) 

ไปชมสุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์อยู่ท่ี จัตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานท่ีเก็บ

ศพภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจิมินหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศ (สุสานโฮจิมินหจ์ะ

ปิดบริการทุกวนัจนัทรแ์ละวนัศุกรแ์ละในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายน) ชมสถาปัตยกรรมการก่อสรา้ง

แบบฝรัง่เศสของอดีตท าเนียบประธานาธิบดี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกซ่ึงปัจจุบนัใชต้อ้นรบัแขกเมือง ชม

บา้นพักโฮจิมินห์ซ่ึงเป็นบา้นไมย้กพ้ืนสูงชมหอ้งท างานหอ้งนอนและหอ้งต่าง ๆ ท่ีเรียบง่าย ชมเจดีย ์

เสาเดียว เจดียไ์มท่ี้งดงามท่ีตั้งอยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบวั ไหว้พระที่วัดเฉินก๊วก  เป็นวดัของ

ทางพุธนิกายมหายานท่ีเก่าแก่และศักด์ิสิทธ์ิมากๆ มีอายุนับเป็นพันปี เป็น 1 ใน 10 วดัโบราณท่ี

สวยงามอนัดบัตน้ๆของโลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  

จากน้ัน น าท่านสู่ยา่นการคา้ใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36  Old Streets) เพลิดเพลินกบัการชอ้ป

ป้ิงสินคา้ต่างๆ ในยา่นน้ีตามใจชอบ จนไดเ้วลาอนัสมควร 

20.20 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL 185 

22.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ……. 

 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน 

สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาต ิแตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่

คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพ่ิมเตมิจากราคาที่ก  าหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
หอ้งเตยีงคู่ 

นอน 2 ท่าน 

หอ้งเตยีงคู่ 

นอน 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 9-12 มิถุนายน 60 9,888.- 9,888.- 2,999 

วนัที่ 16-19 มิถุนายน 60 9,888.- 9,888.- 2,999 

วนัที่ 23-26 มิถุนายน 60 9,888.- 9,888.- 2,999 

วนัที่ 30 มิ.ย.- 3ก.ค. 60 9,888.- 9,888.- 2,999 
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อตัราน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 700 บาท 

***หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ*** 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยดั  

 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย 

 ค่าระวางน ้าหนักเกิน 15 กิโลกรมั 

 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  

วนัที่ 7-10 กรกฎาคม 60 10,999.- 10,999.- 2,999 

วนัที่ 14-17 กรกฎาคม 60 9,888.- 9,888.- 2,999 

วนัที่ 21-24 กรกฎาคม 60 9,888.- 9,888.- 2,999 

วนัที่ 28-31 กรกฎาคม 60 10,999.- 10,999.- 2,999 

วนัที่ 4-7 สิงหาคม 60 9,999.- 9,999.- 2,999 

วนัที่ 11-14 สิงหาคม 60 11,999.- 11,999.- 2,999 

วนัที่ 18-21 สิงหาคม 60 9,999.- 9,999.- 2,999 

วนัที่ 25-28 สิงหาคม 60 9,999.- 9,999.- 2,999 

วนัที่ 1 – 4 กนัยายน 60 10,999.- 10,999.- 2,999 

วนัที่ 8 – 11 กนัยายน 60 10,999.- 10,999.- 2,999 

วนัที่ 15 – 18 กนัยายน 60 10,999.- 10,999.- 2,999 

วนัที่ 22 – 25 กนัยายน 60 10,999.- 10,999.- 2,999 

วนัที่ 29 ก.ย.-2ต.ค.60 10,999.- 10,999.- 2,999 

วนัที่ 6 – 9 ตลุาคม 60 11,999.- 11,999.- 2,999 

วนัที่ 13 – 16 ตลุาคม 60 12,999.- 12,999.- 2,999 

วนัที่ 20 – 23 ตลุาคม 60 12,999.- 12,999.- 2,999 
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 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 600 บาท 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกิน 15 ก.ก. / คิดตามราคาสายการบิน 

 

เง่ือนไขการจอง : มดัจ าท่านละ 5,000 บาท //ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหตุ   

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนในระหวา่งการเพ่ือความเหมาะสม 

 บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการ

บิน ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง  ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรฐั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ 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 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนงัสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต  า่กว่า 6 เดือน (นบัจากวนัหมดอายุ) 


