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นาขั้นบนัไดใหญท่ี่สุดในโลก- พิชิตหลงัคาแห่งอินโดจนี

รวมค่ากระเชา้ข้ึนฟานซีปัน บริการ SEN BUFFET 1 ม้ือ 

พกัซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน  

ก าหนดวนัที่เดินทาง : ตลุาคม 62 - มีนาคม 63 

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

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง เคานเ์ตอรส์ายการบินไลออ้นแอร ์( SL ) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

07.10 น.      ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแหง่สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ SL 180  

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากน้ันน า

ท่านไหวพ้ระท่ี วัดเฉินกว๊ก เป็นวดัของทางพุธนิกายมหายานท่ีเก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิมากๆ มีอายุนับเป็น

พนัปี เป็น 1 ใน 10 วดัโบราณท่ีสวยงามอนัดบัตน้ๆของโลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ อาหารบุฟเฟ่ต์

นานาชาต ิSEN BUFFET 

น าท่านเดินทางขึ้ นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือ

ของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยู่ในเขตจงัหวดัลาวไก ตัว

เมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี

อากาศหนาวเยน็ตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาว

ท่ีส าคัญของเวียดนาม อีกทั้ งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาท่ีมีความ

หลากหลายของชาติพนัธุ์มากท่ีสุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ี

ถูกพัฒนาขึ้ นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส...สมัยท่ีเวียดนาม

เป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) พาคณะชม โบสถหิ์นที่เก่าแก่ และ

สวยงามอยูใ่จกลางเมืองซาปา น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดไนตเ์มืองซาปา 
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มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้พื้ นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่าน

สามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ที่พกั SAPA LOGIE NEW ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง นัง่กระเชา้ข้ึนเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเชา้) – น ้าตกสีเงิน – หมู่บา้น Cat Cat 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่สถานนี เพื่อนัง่รถรางเพื่อชมวิวสองขา้งทางไปสู่

สถานนีขึ้ นกระเชา้ จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ข้ึนเขาฟานซีปัน ขา้ม

ภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ขา้มเทือกเขาน้อย

ใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละ

ล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความ

สูง 3143 เมตร จุดท่ีไดร้บัการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน 

ดว้ยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทั้ง

ไดเ้ดินทางมารวมตัวกันอยู่ท่ีน่ี ดว้ยเครื่องแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ 

(ไม่รวมรถรางข้ึนสู่ยอดเขา) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม น ้ าตกสีเงิน  หรือชาวเวียดนามเรียกว่า 

Thac Bac เป็นน ้ าตกท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ อยู่บริเวณริม

ถนนมีความสูงกวา่ 100 เมตร ไหลลดัเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมา

สรา้งความสวยงาม และความประทบัใจไดอ้ย่างมาก เราสามารถเดิน

ขึ้ นบนัไดท่ีเลียบขึ้ นไปตามไหล่เขา มีจุดส าหรบัยืนถ่ายภาพบนสะพาน

ท่ีทอดขา้มสายน ้าตก ซ่ึงจุดน้ีนักท่องเท่ียวนิยมมายืนถ่ายภาพกนัเป็น

จ านวนมาก จากน้ันน าท่านชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 

ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเลประมาณ1500เมตร หมู่บ้านชาวเขา

เผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ีชมแปลงนา

ขา้วแบบขั้นบนัได ที่สวยงามกวา้งสุดตา โดยเราจะใชเ้วลาประมาณ 1 

ชม. ในการเดินเทา้เยีย่มชมหมู่บา้น รวมระยะทางประมาณ 3 กม. 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษหมอ้ไฟปลาแซลมอล 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั SAPA LOGIE NEW ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม ซาปา – ลาวไก – ฮานอย – สุสานอดีตประธานอธบิดีโฮจมิินห ์– ท าเนียบประธานาธิบด ี– เจดีย์

เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ฮานอย ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ อยู่ท่ี 

จตุัรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานท่ีเก็บศพภายในบรรจุ

ศพอาบน ้ายาของโฮจิมินหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศ 

(สุสานโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวันจันทรแ์ละวันศุกรใ์นช่วง

เดือนตุลาคมพฤศจิกายน) ชมสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งแบบ

ฝรัง่เศสของอดีตท าเนียบประธานาธิบดี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกซ่ึง

ปัจจุบันใชต้อ้นรบัแขกเมือง ชมบา้นพกัโฮจิมินห์ ซ่ึงเป็นบา้นไมย้ก

พื้ นสูงชมหอ้งท างานหอ้งนอนและหอ้งต่าง ๆ ท่ีเรียบง่าย ชม  เจดีย์

ไมท่ี้งดงามท่ีตั้งอยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบัว จากน้ันน าท่านชม  

ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าววา่ ใน

สมัยท่ี เวียดนามท าสงครามสู ้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่ง

เวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะ

ทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มา

ล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ีเต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงไดค้าบดาบ

วิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ี

พระองคไ์ดร้บัดาบมาน้ัน พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกครั้ง และ

ไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึก

สงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่น้ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUNRLSE HOTEL , MOON VIEW HOTEL  ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ี  ฮานอย – นิงหบิ์งห ์-ตามกก๊  - ฮานอย – 36 สาย – สนามบิน - กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่นิงหบิ์งก์ ตามกก๊ (Tam Coc) หมายถึงถ ้า

สามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้าน้ีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและ

กระแสน ้า เมื่อครั้งน ้าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้าปรากฎ

เป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น ้ า Hoang Longในช่วงแรกของ

การเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝัง่แม่น ้าซ่ึงมีความยาว

หลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านานกล่าววา่ถ ้าน้ีถูกบรรจงสรา้งโดย 

สายลมและกระแสน ้ า เมื่   อครั้งน ้ าทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอย

คราบน ้าปรา  กฎเป็นหลกัฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหวา่งการเดินทาง

หลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน”เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือ

กระจาด ล่องเรือผ่านทอ้งน ้า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บ

เกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพ

ของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองฮานอย จากน้ันน า ท่านชอ้ปป้ิง 

ย่านถนน 36 สายเก่า  ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟือง แหล่งขายของท่ี

ระลึกและสินคา้พื้ นเมืองท่ีใหญ่สุดใจกลางเมืองของกรุงฮานอย เป็น

ยา่นหตัถกรรมท่ีมีประวติัยาวนานร่วม 600 กวา่ปี คืนวนัศุกร-์อาทิตย ์

ท่ีย่านน้ีมี Night Market ค่อนขา้งคึกคักไปดว้ยผูค้น ทั้งชาวเวียตนาม

และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจับจ่ายใชส้อย มีของขายมากมายทั้ง

แบรด์แนมและของก๊อปป๊ี ของเด่นๆ น่าจะเป็นพวกตุ๊กตาเวียดนาม

น่ารกัๆ กระเป๋า และของจุกจิกสไตลเ์วียดนาม สามารถต่อรองราคาได ้

ประมาณ 30-50% แม่คา้บางคนพดูภาษาไทยได ้ชอบคนไทย และรบั

เงินไทยดว้ย น าท่านชม วดัเนินหยก ท่ีมีสต๊าฟของเต่าขนาดใหญ่ท่ีเคย

อยูใ่นทะเลสาบ 

21.15 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี SL 185  
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23.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราคา่บริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเคร่ือง 7กก. 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

วนัเดินทาง 
หอ้งเตยีงคู่ 

นอน 2 ท่าน 

หอ้งเตยีงคู่ 

นอน 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 7 - 10 กุมภาพนัธ ์63 14,899.- 14,899.- 2,900.- 

วนัที่ 14 - 17 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัที่ 13 – 16 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัที่ 20 – 23 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัที่ 27 – 30 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
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✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจา่ยเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 700 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมหีวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

 

 

เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้ งหมดอย่าง

น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 
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• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
 

เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหต ุ 

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมหีวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจ  าและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 

หากไม่ไดร้ว่มบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์

ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธคิวามรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 
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  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

  ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


