
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก            ดอนเมือง-ฮานอย– ซาปา–โบสถ์หินที�เก่าแก่ – ตลาดซาปา 

07.30 น. พร้อมกนัที� สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออ้นแอร์ (SL)  

เจา้หนา้ที�บริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน..  

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนามโดยเที�ยวบินที� SL180  

11.45 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถและไกดรั์บคณะ               
ที�สนามบินนอยไบ  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

      บ่าย นาํท่านเดินทางขึ:นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ� งตั:งอยูท่างภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยูใ่น

เขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมืองตั:งอยูบ่นระดบัความสูงกว่าระดบันํ: าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี ที�นี�จึง

เป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวที�สําคญัของเวียดนาม อีกทั:งยงัเป็นดินแดนแห่งขนุเขาที�มีความหลากหลายของ

ชาติพันธ์ุมากที�สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี: ถูกพฒันาขึ:นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั�งเศส...สมัยที�

เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั�ง เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั� วโมง)                                              

พาคณะชม โบสถ์หินที�เก่าแก่ และสวยงามอยูใ่จกลางเมืองซาปา เดินชอปปิ: งที� ตลาดไนต์เมืองซาปา 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ  ภตัตาคาร 

หลงัอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที�พักโรงแรม Sunny, Holiday (3 stars) หรือเทียบเท่า 

วันที�สอง          ซาปา - หมู่บ้านก๊าดๆ - นํHาตกสีเงิน -  กระเช้า Fansipan  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั:นนาํท่านชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ตั:งอยูสู่งกว่าระดบันํ: าทะเลประมาณ 1500 เมตร                                  
(ใชเ้วลาประมาณ 1ชั�วโมง) หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นนี:ชมแปลงนาขา้ว
แบบขั:นบนัได ที�สวยงามกวา้งสุดตา โดยเราจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเทา้เยี�ยมชมหมู่บา้น รวมระยะทาง
ประมาณ 3 กม. จากนั:นนาํท่านชม นํ�าตกสีเงิน หรือชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac เป็นนํ: าตกที�มีความงดงาม
ทางธรรมชาติ อยูบ่ริเวณริมถนนมีความสูงกวา่ 100 เมตร ไหลลดัเลาะลงมาจากหนา้ผาหินลงมาสร้างความสวยงาม 
และความประทบัใจไดอ้ยา่งมาก เราสามารถเดินขึ:นบนัไดที�เลียบขึ:นไปตามไหล่เขา มีจุดสาํหรับยนืถ่ายภาพบน
สะพานที�ทอดขา้มสายนํ: าตก ซึ� งจุดนี:นักท่องเที�ยวนิยมมายนืถ่ายภาพกนัเป็นจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านไปที�จุดขึ:น กระเช้า FansiPan กระเช้าที
ติดสถิติโลกหลายประการ เป็นสายกระเช้าที
 ยาวที
 สุดในโลก        

มีความยากมากกว่า 6 ก.ม. และเป็นสายกระเช้าที
 มีความห่างระหว่าง 2 เสามากที
 สุดในโลก 1.5ก.ม. 
จากนั:นพาท่านขึ:นภูเขาที�สูงที�สุดในอินโดจีน ที�ไดฉ้ายานามมาวา่ หลังคาอินโดจีน มีความสูง 3,143 เมตร  

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ  ภตัตาคาร 

หลงัอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที�พักโรงแรม Sunny, Holiday (3 stars) หรือเทียบเท่า 

วันที�สาม        ชายแดนจีนกบัเวยีดนาม ด่านฮาโคว – วัดเจ้าแม่กวนอมิ – ทะเลสาบคืนดาบ -วดัเนินหยก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั:นเดินทางไปเมืองลาวกาย ชมด่านฮาโคว  ชายแดนจีนกบัเวียดนาม ถือเป็นด่านมีความสาํคญัอยา่งมากสาํหรับ
การคา้ขายและแลกเปลี�ยนสินคา้ระกว่างจีนกบัเวียดนาม  นาํท่านสักการะ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ วัด Mau  

ถือเป็นวดัที�ศกัดิG สิทธิG แห่งหนึ�งอยูที่�จงัหวดัลาวกาย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั:นเดินทางกลบัเมืองฮานอย 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ  ภตัตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางไปฮานอยชม ทะเลสาบคืนดาบ  (ทะเลสาบฮวา่นเกีHยม)ทะเลสาบที�มีทศันียภาพที�สวยงาม
ที�สุดในกลางกรุงฮานอย ชมวัดเนินหยกที�มีสต๊าฟของเต่าขนาดใหญ่ที�เคยอยูใ่นทะเลสาบ 

20.00น.  พกัผ่อน ท่องราตรีตามอัธยาศัย โรงแรม Royal Gate, Delight, Moon View (3 stars)  

                           ในเมืองฮานอย หรือเทียบเท่า 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

วันที�สี�            สุสานลุงโฮ - ทําเนียบ - วัดเสาเดยีว - วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก –สนามบนิ – ดอนเมือง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ไปชม สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์อยูที่� จัตุรัสบาดิงห์  ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานที�เก็บศพภายใน
บรรจุศพอาบนํ:ายาของโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศ(สุสานโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวนัจนัทร์
และวนัศุกร์และในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายน) ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั�งเศสของอดีตทาํเนียบ
ประธานาธิบดี ถ่ายภาพเป็นที�ระลึกซึ� งปัจจุบนัใชต้อ้นรับแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ซึ� งเป็นบา้นไมย้กพื:นสูงชม

หอ้งทาํงานห้องนอนและห้องต่าง ๆ ที�เรียบง่าย ชมเจดีย์เสาเดียว  เจดียไ์มที้�งดงามที�ตั:งอยูบ่นเสาตน้เดียว 

กลางสระบวั ไหว้พระที7วัดเฉินก๊วก  เป็นวดัของทางพุธนิกายมหายานที�เก่าแก่และศกัดิG สิทธิG มากๆ มีอายนุบัเป็นพนั
ปี เป็น 1 ใน 10 วดัโบราณที�สวยงามอนัดบัตน้ๆของโลก 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Sen buffet 

จากนั:นเดินทางไปที�วิหารวรรณกรรมวันเหมียวถือเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศเวียดนาม 

บ่าย จากนั:นนาํท่านสู่ยา่นการคา้ใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ: งสินคา้ต่างๆ 
ในยา่นนี:ตามใจชอบ จนไดเ้วลาอนัสมควร 

18.00น.  ไดเ้วลาสมควรส่งคณะไปสนามบินฮานอยโดยสวสัดิภาพ  

20.20 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� SL 185 

22.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ……. 

************************* 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

อตัรานีHไม่รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถ 700 บาท 

***ทปิหัวหน้าทัวร์ไทย ขึHนอยู่กับความพงึพอใจของท่าน*** 

วนัเดนิทาง ห้องเตียงคู่ 
นอน 2 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน 
พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดี�ยว 

เดือน พฤษภาคม 2560 
26-29 พ.ค. 60 11,999 11,999 2,999 

เดือน มิถุนายน 2560 
02-05มิ.ย.60 10,999 10,999 2,999 
9-12 มิ.ย. 60 10,999 10,999 2,999 
16-19 มิ.ย. 60 10,999 10,999 2,999 
23-26 มิ.ย. 60 10,999 10,999 2,999 

30 มิ.ย.-03ก.ค. 60 10,999 10,999 2,999 
เดือน กรกฎาคม 2560 

7-10 ก.ค. 60 (เข้าพรรษา) 12,999 12,999 2,999 
14-17 ก.ค. 60 11,999 11,999 2,999 
21-24 ก.ค. 60 11,999 11,999 2,999 
28-31 ก.ค. 60 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษารัชกาลที�10) 12,999 12,999 2,999 
เดือน สิงหาคม 2560 

04-07 ส.ค. 60 11,999 11,999 2,999 
11-14 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ) 12,999 12,999 2,999 

18-21 ส.ค. 60 10,999 10,999 2,999 
25-28 ส.ค. 60 11,999 11,999 2,999 

เดือน กนัยายน 2560 
01-04 ก.ย. 60 11,999 11,999 2,999 
08-11 ก.ย. 60 11,999 11,999 2,999 
15-18 ก.ย. 60 10,999 10,999 2,999 
22-25 ก.ย. 60 11,999 11,999 2,999 

29 ก.ย.-02 ต.ค. 60 11,999 11,999 2,999 
เดือน ตุลาคม 2560 

06-09 ต.ค. 60 11,999 11,999 2,999 
13-16 ต.ค. 60 

 (วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที�9) 12,999 12,999 2,999 
20-23 ต.ค. 60 (วันปิยะมหาราช) 12,999 12,999 2,999 



 

 

 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิG  ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั:งนี: ขึ:นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน 
สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั:งนี: ขึ:นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และ
กรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ: ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว ้

อัตรานีHรวม 

• ค่าตัHวเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั:นประหยดั  

• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย 

• ค่าระวางนํ:าหนกัเกิน 15 กิโลกรัม 

• ค่าที�พกัโรงแรมตามรายการ 3คืน  พกัห้องละ 2-3 ท่าน  

• ค่าอาหารตามรายการ  

• นํ:าเปล่าวนัละ 2ขวด  

• ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ  

• อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ  

• ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษทัประกนัภยัที�บริษทัใชบ้ริการ  
อัตรานีHไม่รวม   

• ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% หัก ณ ที�จ่าย 3 % 

• ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัที�ไม่ระบุไวใ้นรายการ  

• ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ 700 บาท (ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ขึ:นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน) 
• ค่าสัมภาระที�หนักเกิน 15 ก.ก./ คิดตามราคาสายการบิน 

เงื�อนไขการจอง : มัดจําท่านละ 5,000 บาท //ส่วนที�เหลอืชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

การยกเลิกและคนืค่าทัวร์  
เนื�องจากเป็นราคาตัHวเครื�องบินโปรโมชั�น เมื�อจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื�อน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  และ 

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั:งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุไว ้ในรายการเดินทาง 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิG ที�จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั:งสิ:น  รวมถึง เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ

รายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิG  ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั:งสิ:น  



 

 

 

หมายเหตุ   

• บริษทัฯ มีสิทธิG ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี:  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้

• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลบัปรับเปลี�ยนในระหว่างการเพื�อความเหมาะสม 

• บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที�ยวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 
การเมือง จลาจล ประทว้ง  คาํสั�งของเจา้หนา้ที�รัฐ และอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติม
ที�เกิดขึ:นทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธิG ในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั:งสิ:นแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั:น 

• บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฎหมายหรือเอกสารเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ในกรณีอื�นๆ  

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั:งนี: ขึ:นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ: ามนัที�ไม่คงที�  การ
ปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว ้ 

• เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิG  
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั:งสิ:น 

• หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน (นับจากวนัหมดอายุ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


