
 

เวยีดนามเหนอืฮานอย-ซาปา-
ฟานซปีนั 4วนั 3คนื(QATAR  
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เที�ยวเมอืงซาปาบรรยากาศขนุเขา...พักซาปา 2คนืเต็มอิ�ม 

อาหารครบทกุมื�อ-สายการบนิกาตาร ์5 ดาว 
พเิศษสดุนั�งรถไฟไตเ่ขาเพื�อขึ�นกระเชา้ฟานซปัีน 

วนัที�1                กรงุเทพ-ฮานอย-ชอ้ปปิ� งถนน 36 สาย  
11.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ั�น4ประตู8สนามบนิ

สุวรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิการต์ารแ์อรเ์วย ์(QR)พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก(*บรกิารอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 



 

14.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวยีดนามโดยสายการบินการต์ารแ์อรเ์วย ์
เที�ยวบนิที� QR0834(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชั�วโมง) 

16.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุฮานอย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นสูต่ัวเมอืงกรงุ
ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนามจะมอีายคุรบ1,000 ปีในปีค.ศ. 2010ซึ�งเมอืงแหง่นี�ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่นท่าน
ไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศสตกึอาคารที�สําคัญ
ต่างจากนั�น นําท่านไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึ�ง
เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอย
และนักท่องเที�ยวมานั�งพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบ
แห่งนี� ชมวดัหงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบคนืดาบบน
เกาะหยก ซึ�งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสแีดง
สดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึ�งของกรุงฮานอย จากนั�นอสิระใหท้า่นใชเ้วลาเต็มอิ�ม เพื�อ
เลือกซื�อสินคา้บน ถนน 36 สาย เป็นแหล่งที�ขายสินคา้หลากหลายประเภทที�
นักท่องเที�ยชาวไทยไม่ควรพลาด ทั�งของที�ระลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครื�องเขนิ หมวก
งอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  พกัที� Delight Hotel Hanoi หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�2             เมอืงฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์สสุานโฮจมินิห-์ทาํเนยีบประธานาธบิด ี
     บา้นพกัลงุโฮ-วดัเจดยีเ์สาเดยีว-เมอืงซาปา-ตลาด LOVE  MARKET  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
  นําท่านชม จตัรุสับาดงิหส์ถานที�ที�ท่านโฮจมินิหไ์ดอ้า่นคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม

พน้จากฝรั�งเศส ในวันที�2 กันยายน พ.ศ. 2488(วันชาตขิองเวยีดนาม)หลังจากตกเป็น
เมอืงขึ�นของฝรั�งเศสอยู ่ถงึ 48ปี ชมสสุานโฮจมินิหภ์ายในบรรจศุพอาบนํ�ายาของโฮจมินิห ์
นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศที�ขัดตอ่ความประสงคข์องท่านที�ตอ้งการใหเ้ผา
ศพ (ปิดไม่ให ้เขา้ชมดา้นในทุกวันจันทรแ์ละวันศุกร)์นักท่องเที�ยวจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิ
อยา่งเงยีบสงบและสํารวม เขา้ไปคารวะศพภายใน
สสุานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย 
หรอืกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาดจากนั�นนําท่าน
ชมทําเนยีบประธานาธบิดปัีจจุบันใชเ้ป็นที�รับรอง
แขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสีเหลืองทั�งหลัง มี
ทหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มเีชอืกกั �นใหถ้่ายรูป
ไดใ้นระยะไกล ชมบา้นพกัโฮจมินิหท์ี�เคยพํานัก
อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ย
ไมทั้�งหลัง ยกพื�นดว้ยเสาสงู ชั �นลา่งโปร่งไมม่ผีนัง 
เป็นที�พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชั �นบนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งทํางาน และหอ้งนอน บา้นจะ
เรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที�ดี จนไดรั้บการยกย่องเป็นบดิาของ
ประเทศเวยีดนาม จากนั�นนําท่านชมวดัเจดยีเ์สาเดยีวเรยีกอกีชื�อวา่วัดแหง่รัก สรา้งดว้ย
ไมทั้�งหลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตั �งอยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาด
กลางรปูสี�เหลี�ยม ภายในประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอื
ถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร 

SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ื�อดงั 
  นําท่ านเดินทางสู่เม ืองซาปา  ซึ�งตั �งอยู่ทาง

ภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับชายแดน
จีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั �งอยู่บน



 

ระดับความสูงกวา่ระดับนํ�าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ที�นี�จงึเป็น
แหลง่ปลกูผักและผลไมเ้มอืงหนาวที�สําคัญของเวยีดนาม อกีทั�งยังเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขา
ที�มคีวามหลากหลายของชาตพัินธุม์ากที�สดุในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนี�ถกูพัฒนาขึ�น
เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั�งเศสสมัยที�เวยีดนามเป็นอาณานคิมของฝรั�งเศส(ระยะทาง 
245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งที� ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปปิ�งมากมาย ไมว่า่
จะเป็นสนิคา้พื�นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิ�งใหอ้ยา่งจใุจ 

  พกัที� Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที� 3         ซาปา-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-นํ �าตกซลิเวอร-์ฟานซปีนั   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ท่านชม หมูบ่า้นชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขา
เผ่ามง้เก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อัน
สวยงาม ชมไรน่าข ั�นบนัไดของชาวเขาซึ�งปลกู
ก ระ จั ด ก ระจ าย ไป ทั� ว ทั � ง เข า  ส วย งาม ดั ง
ภาพวาด นําท่านเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่
ของชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมสนิคา้พื�นเมอืงของ
ที�ระลึก ชมชีวติพื�นถิ�นของชนเผ่าหลากหลาย 
โดยเฉพาะมง้ดําและเผ่าเยา้แดง และเลือกซื�อ
สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชม
นํ �าตกก ั�ตก ั�ต อกีหนึ�งความสวยงามตามธรรมชาติ
ของเมอืงซาปา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลังจากนั�นนําท่านไปนังรถไฟไต่เขาระยะทาง
ประมาณ 2 กม. นี�เป็นหนึ�งในรถไฟไต่เขาที�ยาว
ที�สุดในเวียดนาม ออกเดินทาง   จากโรงแรม 
MGallery ในเมอืง Sa Pa และไปที�สถานีรถ
เคเบลิ Fansipan รถรางวิ�งผ่านอุโมงค์สองแห่ง
และสี�สะพานความเร็วสงูสดุ 10เมตร/วนิาท ีบรรจ ุ
2,000 คนต่อชั�วโมงระยะเวลาการเดนิทางสั �นลง
เหลอืเพยีง 4 นาทแีทนที�จะใชเ้วลา 15-20 นาที
โดยรถยนต ์จากนั�นท่านสู่ฟานซปีัน ท่ามกลาง
มวล เมฆ ห มอ กที� ล อ ยล ะล่ อ งอ ยู่ รอบ ๆช ม
ทัศนียภาพที�แสนสวยงามบนจุดชมววิในระดับ
ความสงู 3,143 เมตร จดุที�ไดรั้บการขนานมานวา่
เป็นหลงัคาแห่งอนิโดจนี ดว้ยทิวทัศน์แบบพา
โนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศที�หนาวเย็นตลอดทั�งปี 
อสิระเก็บภาพความประทับใจ จากนั�นนําท่านชม 
นํ �าตกซลิเวอร(์Silver Waterfall) เป็นนํ�าตกที�มี
ความสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ย่าง
ชัดเจนตั �งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 
เมตร มหีลาย ระดับชั �น สายนํ�าไหลลัดเลาะตาม
หนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม ท่านสามารถเดนิชมความสวยงามของนํ�าตกตามชั �นตา่งๆ  เพื�อ
เก็บภาพความประทับใจ พรอ้มภาพที�ระลกึบรเิวณสะพานชมววิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุ ี�ปลาแซลมอล 
พกัที� Holiday sapa Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

วนัที� 4               ซาปา-ฮานอย-กรงุเทพ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดมิจากกรุงฮานอย เมืองหลวงของ

เวยีดนามนครหลวงเก่าแก่ซ ึ�งจะมีอายุครบ1000 ปีในปีค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมือง
หลวงของประเทศเวยีดนามซึ�งเมอืงแห่งนี�ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียว
แน่นชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศสตกึอาคารที�สําคัญตา่งยังคงเป็นการกอ่สรา้งและนําท่าน
ชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศส(ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั�น นําทานเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาต ินอยบา่ยเพื�อเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ
ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

17.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิการต์ารแ์อรเ์วย เ์ที�ยวบินที�
QR0835(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง)(*บรกิารอาหาร และ
เครื�องดื�มบนเครื�อง) 

19.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 
13-16 ต.ค.61 15,900 15,900 3,500 

20-23 ต.ค.61 15,900 15,900 3,500 

21-24 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 

25-28 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 
26-29 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

27-30 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 
02-05 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
03-06 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
08-11 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
09-12 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
10-13 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
16-19 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
17-20 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
22-25 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
23-26 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
24-27 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 

29 พ.ย.-02 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 



 

30 พ.ย.-03 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 
01-04 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 
06-09 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 
07-10 ธ.ค.61 15,900 15,900 3,500 
08-11 ธ.ค.61 15,900 15,900 3,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู ่ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น 600 บาทตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�
พักและตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ �งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แต่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี�บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด 


