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HAPPY NEW YEAR 2019 

เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงหบ์ิงห ์4วนั 3คืน 

(THAI AIR WAYS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ..เท่ียวสุดคุม้ พกัโรงแรม 4ดาว 

-พกัโรงแรมเมืองตากอากาศซาปา เมืองแห่งขุบเขา พกั 2คืนเต็มอ่ิม 

-ล่องเรือกระจาดจา่งอาน นิงห์บิงห์ มรดกโลก 

-บุฟเฟ่ตช่ื์อดงั SEN นานาชาติอ่ิมอรอ่ย อาหารกว่า 200 ชนิด 

-รวมค่ารถข้ึนกระเชา้ฟานซีปัน หลังคาอินโดจีน 



PVN14-ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์ 4วนั TG (Pro Premium) 

-แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ  

-แถมฟร ี!!! หมวกสุดเท่ เวียดนาม 

วนัที1่ กรงุเทพ-ฮานอย-ซาปา 
05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์ (TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
07.45 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิไทยแอรเ์วย  ์เที่ยวบนิที ่

TG560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุฮานอย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านสูต่ัวเมอืงกรงุ

ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม  จะมอีายุครบ  1,000 ปีในปี  ค.ศ. 2010  ซึง่เมอืงแห่งนี้
ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น ทา่นไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส 
ตกึ  อาคารที่สําคัญต่าง  นําท่านชม จตัุรสับาดงิห  ์สถานที่ที่ท่านโฮจิมนิห์ไดอ้่านคํา
ประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติ
ของเวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ ถึง 48ปี ชม สุสานโฮจมินิห ์
ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจมินิห์ นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดต่อ
ความประสงคข์องท่านที่ตอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให ้เขา้ชมดา้นในทุกวันจันทร์และวัน
ศกุร)์ นักทอ่งเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบและสํารวม เขา้ไปคารวะศพภายใน
สุสานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาด
จากนัน้นําท่านชมท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง ทา
ดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืกกัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชม 
บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพํานักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง 
ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชัน้ล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนสุดเป็น
หอ้งสมุด หอ้งทํางาน และหอ้งนอน บา้นจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็น
ตัวอย่างที่ดี จนไดรั้บการยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนั้นนําท่าน ชมวดั
เจดยีเ์สาเดยีว เรียกอกีชือ่วา่วัดแห่งรัก สรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง เป็นศาลาเก๋งจนีหลังเดยีว

http://bit.ly/2NMk5YE
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ขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐาน
รปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 
  นําท่านเดินทางสู่เมอืงซาปา ซึง่ตั ้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้ับ

ชายแดนจนี อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ระดับน้ําทะเลถงึ 

1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึเป็นแหลง่ปลกูผักและผลไมเ้มอืงหนาวที่

สําคัญของเวยีดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแห่งขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพัินธุ์
มากที่สุดในเวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาว
ฝร่ังเศส สมัยที่เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
นําท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่
จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

  พกัที ่Sapa Legend Hotel & Spa (www.sapalegendhotel.com) หรอื  
  Sapa Highland Resort (www.sapahighlandresort.com) เทยีบเทา่พกั 4ดาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที2่ ซาปา-หบุเขาปากมงักร-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-น า้ตกซลิเวอร-์ฟานซปีนั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ท่านชม หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เกา่แก่ ของเมอืงซาปา ชมทวิทัศน์
อันสวยงาม ชมไรน่าข ัน้บนัไดของชาวเขาซึง่ปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวทัง้เขา สวยงาม
ดังภาพวาด นําท่านเดนิชมวถิีชวีติและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสนิคา้
พืน้เมอืงของที่ระลกึ ชมชวีติพื้นถิน่ของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ดําและเผ่าเยา้
แดง และเลือกซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อกีหนึ่ง
ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงซาปา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลังจากนัน้นําท่านไปนังรถไฟไตเ่ขาระยะทางประมาณ 2 กม. นี้เป็นหนึง่ในรถไฟไตเ่ขาที่
ยาวทีส่ดุในเวยีดนาม ออกเดนิทาง   จากโรงแรม MGallery ในเมอืง Sa Pa และไปที่
สถานีรถเคเบลิ Fansipan รถรางวิง่ผ่านอุโมงคส์องแห่งและสีส่ะพานความเร็วสงูสดุ 10
เมตร/วนิาที บรรจุ 2,000 คนต่อชั่วโมงระยะเวลาการเดนิทางสัน้ลงเหลอืเพยีง 4 นาที
แทนที่จะใชเ้วลา 15-20 นาทีโดยรถยนต์ จากนั้นท่านสูฟ่านซปีัน ท่ามกลางมวลเมฆ
หมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมววิในระดับความสูง 
3,143 เมตร จุดทีไ่ดรั้บการขนานมานวา่เป็นหลงัคาแห่งอนิโดจนี ดว้ยทวิทัศน์แบบพา
โนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดทัง้ปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ จากนัน้นํา
ท่านชม น า้ตกซลิเวอร(์Silver Waterfall) เป็นน้ําตกที่มีความสวยงาม และสามารถ
มองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนตัง้แต่ระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลาย ระดับชัน้ 
สายน้ําไหลลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม ท่านสามารถเดนิชมความสวยงามของ
น้ําตกตามชัน้ตา่งๆ  เพือ่เก็บภาพความประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุ ีป้ลาแซลมอล 

   พกัที ่Sapa Legend Hotel & Spa (www.sapalegendhotel.com) หรอื  
  Sapa Highland Resort (www.sapahighlandresort.com) เทยีบเทา่พกั 4ดาว 

http://www.sapahighlandresort.com/
http://www.sapahighlandresort.com/
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วนัที3่ ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-ถนน 36สาย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําท่านออกเดนิทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชม.)  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชม กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม  นครหลวงเกา่แก่  ซึง่จะมอีายคุรบ  1000 
ปีในปี  ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม  ซึง่เมอืงแหง่นี้ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น  ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส  ตกึ  อาคารที่
สําคัญตา่ง  ยังคงเป็นการกอ่สรา้งและนําท่านชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรม
แบบฝร่ังเศส จากนัน้นําทา่นไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย 
มักมชีาวฮานอยและนักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้ ชมวดัหงอกเซนิ 
อยูร่มิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถอืเป็น
เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย นําท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย จากนัน้
ชมการแสดงระบ าตุก๊ตาหุน่กระบอกน า้ ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศ
เวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอกจากในน้ํา แสดง
เกี่ยวกับเรื่องราวในประวัตศิาสตร์ ชวีติประจําวันของชาวเวยีดนาม และตํานานสถานที่
สําคัญตา่งๆ ในกรงุฮานอย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Muong Thanh Hanoi Centre Hotel, Super Hotel Candle หรอืเทยีบเทา่
พกั 4ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที4่ ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืจา่งอาน-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เมืองมรดกโลก นําท่าน 
ล่องเรอืจ่างอาน (น ัง่เรอืกระจาด) ซึง่เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วภมูทัิศนค์วามงามทางธรรมชาต ิทีนั่กทอ่งเทีย่วใช ้

เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งใน
เวยีดนาม และจ่างอานยังไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น ฮาลอง
บก เนื่องจากมเีขาหนิปนูและถ้ําคลา้ยกับทีอ่า่วฮาลอง เป็น
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ระบบนเิวศทีส่ําคัญ มพัีนธุพ์ชืหายากและสัตวป่์าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจํานวนมาก นําท่าน
ล่องเรือชมบรรยากาศผ่านถ้ํา ธรรมชาตภิูเขาหนิปูน ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ ่
สลับซับซอ้นสดุลูกหูลูกตา งามเกนิบรรยาย และยังเป็นทีถ่่ายทําภาพยนตร์ เรือ่ง kong 
skull island II มฉีากใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยภาพสดุคลอูกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทานเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG565 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

22.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

27-30 ธ.ค.61 22,555 22,555 4,500 
28-31 ธ.ค.61 23,900 23,900 4,500 

30 ธ.ค.61-02 ม.ค.62 23,900 23,900 4,500 

31 ธ.ค.61-03 ม.ค.62 23,900 23,900 4,500 

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 



PVN14-ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์ 4วนั TG (Pro Premium) 

 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

 


