
 
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 10301 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์.. พกัซาปาสุดฟิน 2 คนื สมัผสัอากาศที่หนาวเยน็สุดขัว้  

ไฮไลท.์.. ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน+นั่งกระเชา้ ชมจุดที่สูงและสวยที่สุดของเวยีดนาม  



 
 

ไฮไลท.์.. ล่องเรือที่ฮาลองบก จ่างอาน ทีไ่ดร้บัรางวลัมรดกโลกทางธรรมชาติ 

ไฮไลท.์.. บนิสายการบนิประจ าชาต ิเวยีดนามแอรไ์ลน ์มบีริการอาหารรอ้นเสริฟบนเคร่ือง 

ไฮไลท.์.. บุฟเฟตน์านาชาต ิSEN ที่มอีาหารมากกว่า 200 ชนิด  
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา 

09.30 น.  พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (ชัน้ 4 ประตู 6) เคาน์เตอรส์าย

การบนิเวยีดนามแอรไ์ลน์(L) เจา้หนา้ที่บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแกท่่าน.. 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

12.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวยีดนามโดยเที่ยวบนิที่VN610 

 (บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง ม้ือที่1) 

14.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางขึ้นเหนือมุ่งหนา้สู่ เมืองซาปา ซึง่ต ัง้อยู่

ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจนีอยู่ในเขตจงัหวดั

ลาวไก ตวัเมอืงต ัง้อยู่บนระดบัความสูงกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเยน็ตลอดปี

ทีน่ี่จงึเป็นแหลง่ปลูกผกัและผลไมเ้มอืงหนาวที่ส  าคญัของเวยีดนาม อกีท ัง้ยงัเป็นดินแดนแห่งขนุเขาที่

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

มคีวามหลากหลายของชาติพนัธุม์ากที่สุดในเวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมอืงน้ีถูกพฒันาขึ้นเป็นเมอืง

ตากอากาศของชาวฝร ัง่เศส...สมยัที่เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร ัง่เศส (ระยะทาง 350 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 2) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NORTH STAR SAPA หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว  

วนัที่สอง         ซาปา-หมู่บา้นชาวเขากตักตั – น ้ าตกซลิเวอร ์– ยอดเขาฟานซปินั - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

 หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านชมหมู่บา้นชาวเขากตักตั เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่แห่ง

เมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใตข้องประเทศจีนเมื่อนานมาแลว้ โดยชาวบา้นที่น่ียงัอนุรกัษ์

ประเพณี วฒันธรรม และการด ารงชีวติในแบบดัง้เดิมเอาไวอ้ย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายดว้ย

ผา้ทอมอืสดี าหรือน า้เงนิเขม้ และชมความสวยงามของทวิทศันน์าข ัน้บนัได ที่มชีื่อเสยีงที่สุดแห่งหน่ึง

ของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4) 

 หลงัอาหารน าท่านชมความสวยงามของ น ้าตกซลิเวอร ์ ซึง่เป็นน า้ตกทีม่คีวามสูงประมาณ 100 เมตร 

ไหลเลาะลงมาจากหนา้ผาหนิ  

จากนัน้ท่านสู่สถานีกระเชา้ นัง่กระเชา้ ขา้มภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีขา้มเทอืกเขานอ้ย

ใหญ่มากมายสู่เทอืกเขา ฟานซปีนั ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละลอ่งอยู่รอบๆชมทศันียภาพทีแ่สน

สวยงามบนจดุชมววิในระดบัความสูง 3143 เมตร จดุทีไ่ดร้บัการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแห่งอนิโดจนี ดว้ย

ทวิทศันแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็ตลอดท ัง้ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 5)  

 หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสนิคา้ทอ้งถิ่นและชม

บรรดาเหลา่ชาวเขา ทีไ่ดเ้ดนิทางมารวมตวักนัอยู่ทีน่ี่ ดว้ยเครื่องแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NORTH STAR SAPA หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม  ซาปา – นิงบงิห ์– ลอ่งเรอืจา่งอาน 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 



 
 

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงหบ์ิงห  ์เมอืงเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน า้ใน                                                                                               

อาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบกเป็นเมอืงที่มภีูมทิศันแ์ปลกตา ท ัง้เทอืกเขา เนินเขาหนิปูน 

ทีร่าบต า่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอดจึงถอืกนัว่าเป็นเมอืงศกัดิ์สทิธ์ิ คณะปฏวิตัิของโฮจิมนิหก์็

ไดเ้คยตัง้ฐานทพัขึ้นทีน่ี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดยีนเบยีนฟู 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 7) 

จากนั้น น าท่านสู่ท่าเรอื จา่งอาน เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว ทีต่ ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น า้แดง ในจงัหวดันิง

บิง่ห ์เป็นพื้นทีท่ีม่ที ัง้ภูมทิศันอ์นังดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น า้หลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ า้ 

และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีงดงามน่าชม และยงัมร่ีองรอยทางโบราณคดีที่เผยให ้

เห็นการต ัง้ถิ่นฐานของมนุษยส์มยัโบราณ ท าใหส้ถานที่แห่งน้ีไดร้บัการขึ้น

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ  การชื่นชมทศันียภาพที่

สวยงามในจ่างอานนัน้ คือการล่องเรือเลก็ประมาณล าละ 4-5 คนเพือ่เขา้ไป

เยี่ยมชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพาเราไปเยี่ยมชมวดั หลงัจากนัน้ก็จะพาเราไป

ลอดถ า้ มที ัง้หมด 49 ถ า้ ซึง่แต่ละถ า้จะมชีื่อแตกต่างกนัไปจะใชเ้วลาล่องเรือ

ไปกลบัร่วมสองช ัว่โมงเลย ทเีดยีว  จ่างอานยงัถูกเรยีกว่า ฮาลองบก เพราะที่น้ีมเีขาหนิปูนและถ า้คลา้ยกบัที่

อ่าวฮาลอง จงัหวดักว่างนิงหอ์กีดว้ย ระบบนิเวศของจ่างอานก็หลากหลายมพีนัธุพ์ชืหายากและสตัวป่์าสงวน

อาศยัอยู่ เป็นจ านวนมาก ในบริเวณเขตท่องเที่ยวจ่างอานยงัมโีบราณสถานระดบัชาติที่สวยงามแห่งหน่ึง 

ดว้ยนัน้คือ วดับา๋ยดิ่ง วดัทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 



 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่8) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั YEN NHI  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  นิงหบ์งิห-์ฮานอย-ถนน 36 สาย (ชอ้ปป้ิง) - กรุงเทพฯ  

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 

  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสูเ่มืองฮานอย ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

จากนั้น               น าท่านสู่ย่านการคา้ใจกลางเมอืง ถนน 36 สาย (36  Old Streets) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ 

ในย่านน้ีตามใจชอบ   

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 10) พเิศษ++บฟุเฟหน์านาชาต ิSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย  



 
 

15.30น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ VN613 บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง (ม้ือที่ 11) 

17.35 น. เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ……. 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาต ิแต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพ่ิมเตมิจากราคาที่ก  าหนดไว)้ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กว่า 12ปี 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

20 – 23 ธนัวาคม 61 16,900 16,900 3,000 

**วนัขึ้นปีใหม*่* 29 ธ.ค – 1 ม.ค 62 22,900 22,900 3,000 

**วนัขึ้นปีใหม*่* 30 ธ.ค – 2 ม.ค 62 22,900 22,900 3,000 

19 – 21 มกราคม 62 15,900 15,900 3,000 

21 - 24 กมุภาพนัธ ์62 15,900 15,900 3,000 

7 – 10 มีนาคม 62 15,900 15,900 3,000 

14 - 17 มีนาคม 62 15,900 15,900 3,000 

21 – 24  มีนาคม 62 16,900 16,900 3,000 

 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยดั  

• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย 

• 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  
• ค่าระวางน ้าหนักเกิน 30   กิโลกรมั 

     ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ ท่านละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 800 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน)  

****ส่วนหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนงัสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต  า่กว่า 6 เดือน (นบัจากวนัหมดอายุ) 

     เง่ือนไขการจอง : มดัจ  าท่านละ  7,000 บาท  //สว่นที่เหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30  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 ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหตุ   

• บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนในระหวา่งการเพ่ือความเหมาะสม 



 
 

• บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการ

บิน ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง  ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรฐั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ 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 

 

“ความสุขของท่าน  คอืงานบรกิารของเรา” 

 


