
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

        

 

 
 

นาขั้นบนัไดใหญท่ี่สุดในโลก- พิชิตหลงัคาแห่งอินโดจนี

รวมค่ากระเชา้ข้ึนฟานซีปัน บรกิาร SEN BUFFET 1 ม้ือ 

พกัซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน  
กาํหนดวนัท่ีเดินทาง : ตลุาคม – ธนัวาคม 61 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – วดัเฉินกว๊ก -ซาปา – โบสถหิ์นท่ีเก่าแก่ – ตลาดไนตเ์มืองซาปา 

05.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง เคานเ์ตอรส์ายการบินไลออ้นแอร ์( SL ) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

07.10 น.      ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามโดยเท่ียวบินท่ี SL 180  



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากน้ันนํา

ท่านไหวพ้ระท่ีวัดเฉินกว๊ก เป็นวดัของทางพุธนิกายมหายานท่ีเก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิมากๆ มีอายุนับเป็น

พนัปี เป็น 1 ใน 10 วดัโบราณท่ีสวยงามอนัดบัตน้ๆของโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิSEN BUFFET 

นําท่านเดินทางข้ึนเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของ

ประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยูใ่นเขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมืองตั้งอยู่

บนระดับความสูงกว่าระดบัน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็น

ตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ีสาํคญัของเวียดนาม 

อีกทั้งยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธุม์ากท่ีสุด

ในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาข้ึนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส...สมยัท่ีเวียดนาม

เป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) พาคณะ

ชม โบสถหิ์นท่ีเก่าแก่ และสวยงามอยูใ่จกลางเมืองซาปา นําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดไนตเ์มืองซาปา 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั SAPA LOGIE NEW ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

วนัท่ีสอง นัง่กระเชา้ข้ึนเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเชา้) – นํ้าตกสีเงิน – หมู่บา้น Cat Cat 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน นัง่กระเชา้ข้ึนเขาฟานซีปัน ขา้มภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 15 นาที ขา้มเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน 

ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพท่ีแสน

สวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดท่ีไดร้ับการขนาน

มานว่าเป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทศัน์แบบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทั้งได้

เดินทางมารวมตวักนัอยูท่ี่น่ี ดว้ยเคร่ืองแต่งกายประจาํเผ่าต่างๆ (ไม่รวมรถราง) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านชม นํ้าตกสีเงิน หรือชาวเวียดนามเรียกว่า Thac 

Bac เป็นน้ําตกท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ อยู่บริเวณริมถนนมีความ

สูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสรา้งความ

สวยงาม และความประทับใจไดอ้ย่างมาก เราสามารถเดินข้ึนบันไดท่ี

เลียบข้ึนไปตามไหล่เขา มีจุดสําหรับยืนถ่ายภาพบนสะพานท่ีทอดขา้ม

สายน้ําตก ซ่ึงจุดน้ีนักท่องเท่ียวนิยมมายืนถ่ายภาพกันเป็นจาํนวนมาก 

จากน้ันนําท่านชม หมู่บ ้านชาวเขา Cat Cat Village ตั้งอยู่สูงกว่า

ระดบัน้ําทะเลประมาณ1500เมตร หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ีชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบันได ท่ี



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

สวยงามกวา้งสุดตา โดยเราจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเทา้เยี่ยมชมหมู่บา้น รวมระยะทาง

ประมาณ 3 กม. 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษหมอ้ไฟปลาแซลมอล 

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั SAPA LOGIE NEW ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม ซาปา – ลาวไก – ฮานอย – สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจมิินห ์– ทาํเนียบประธานาธิบด ี– เจดีย์

เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ฮานอย ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห ์อยู่ท่ี จตุัรัสบา

ดิงห ์ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานท่ีเก็บศพภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของ

โฮจิมินหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศ (สุสานโฮจิมินหจ์ะปิด

บริการทุกวันจนัทรแ์ละวันศุกรใ์นช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายน) ชม

สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งแบบฝรัง่เศสของอดีตทาํเนียบประธานาธิบดี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกซ่ึงปัจจุบนั

ใชต้อ้นรบัแขกเมือง ชมบา้นพกัโฮจิมินห ์ซ่ึงเป็นบา้นไมย้กพ้ืนสงูชมหอ้งทาํงานหอ้งนอนและหอ้งต่าง ๆ ท่ี

เรียบง่าย ชม เจดียเ์สาเดียว เจดียไ์มท่ี้งดงามท่ีตั้งอยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบัว จากน้ันนําท่านชม 

ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีตาํนานกล่าววา่ ในสมยัท่ีเวยีดนามทาํ

สงครามสูร้บกบัประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะ

ทหารจากจีนไดส้กัที ทาํใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เมื่อไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ีเต่าขนาดใหญ่

ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพ่ือทาํสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดร้บัดาบมาน้ัน 

พระองคไ์ดก้ลบัไปทาํสงครามอีกครั้ง และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีน ทาํใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จ

ศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั DELIGHT HOTEL , MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

วนัท่ีส่ี  ฮานอย – นิงหบิ์งห ์-ตามกก๊  - ฮานอย – 36 สาย – สนามบิน - กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่นิงห์บิงก์ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถํ้า

สามถํ้า ตามตํานานกล่าวว่าถํ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและ

กระแสน้ํา เม่ือครั้งน้ําทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน้ําปรากฎ

เป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ํา Hoang Longในช่วงแรกของการ

เดินทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝัง่แมน้ํ่าซ่ึงมีความยาวหลาย

กิโลเมตร Tam Cocตามตาํนานกล่าววา่ถํ้าน้ีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน้ํา เม่ือครั้งน้ําทะเลยงั

ท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน้ําปรา  กฎเป็นหลักฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่าน



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

เปรียบเหมือน กุย้หลินของจนี”เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือกระจาด ล่องเรือผ่านทอ้งน้ํา สองขา้งทางเป็นทุ่ง

นาขา้ว ยามฤดูเก็บเก่ียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลินตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 

สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองฮานอย จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง ย่าน

ถนน 36 สายเก่า ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟือง แหล่งขายของท่ีระลึกและ

สินคา้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่สุดใจกลางเมืองของกรุงฮานอย เป็นย่านหตัถกรรมท่ี

มีประวติัยาวนานร่วม 600 กว่าปี คืนวนัศุกร์-อาทิตย์ ท่ีย่านน้ีมี Night 

Market ค่อนขา้งคึกคักไปดว้ยผูค้น ทั้งชาวเวียตนามและนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาจบัจ่ายใชส้อย มีของขายมากมายทั้งแบรดแ์นมและของก๊อปป๊ี ของเด่นๆ น่าจะเป็นพวกตุ๊กตา

เวียดนามน่ารักๆ กระเป๋า และของจุกจิกสไตล์เวียดนาม สามารถต่อรองราคาได ้ประมาณ 30-50% 

แม่คา้บางคนพดูภาษาไทยได ้ชอบคนไทย และรบัเงินไทยดว้ย นําท่านชม วดัเนินหยก ท่ีมีสต๊าฟของเต่า

ขนาดใหญ่ท่ีเคยอยูใ่นทะเลสาบ 

20.20 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SL 185  

22.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
รายการทอ่งเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั** 

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน 

สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาต ิแตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่

คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรยีกเก็บค่านํ้ามนัเพ่ิมเตมิจากราคาท่ีกาํหนดไว)้ 
 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
หอ้งเตยีงคู่ 
นอน 2 ทา่น 

หอ้งเตยีงคู่ 
นอน 2 ทา่น 

พกัเดี่ยว 

วนัท่ี 5 – 8 ตลุาคม 61 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 12 – 15 ตลุาคม 61 

(วนัคลา้ยวนัสรรคต ร.9) 
13,899.- 13,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 9 – 12 พฤศจกิายน 61 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 16 – 19 พฤศจกิายน 61 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 23 – 26 พฤศจกิายน 61 12,899.- 12,899.- 2,900.- 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยดั  

 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย 

 ค่าระวางน้ําหนักเกิน 15 กิโลกรมั 

 ค่าท่ีพกัโรงแรม  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ  

 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ  

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัท่ีบริษัทใชบ้ริการ  

 

อตัราน้ีไม่รวม   

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 600 บาท 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกิน 15 ก.ก. / คิดตามราคาสายการบิน 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 800 บาท 

 

เง่ือนไขในการจอง 

• ชาํระมดัจาํในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์

ทั้งเต็มจาํนวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
 

วนัท่ี 7 – 10 ธนัวาคม 61 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
13,899.- 13,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 14 – 17 ธนัวาคม 61 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 30 ธ.ค.-2 ม.ค.62 

( ปีใหม่ ) 
15,899.- 15,899.- 4,000.- 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไมถึ่ง 10 ท่าน จะไมมี่หวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านข้ึน จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 
 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบรูณ ์ก็ต่อเมื่อไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยดึเงินมดัจาํ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมี้การการนัตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบั

สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มา

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 
 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเล่ือน

วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


