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วนัแรก  กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง) - ฮานอย – ทาํเนียบประธานาธิบดี – วดัเจดียเ์สาเดียว 

                        พิพิธภณัฑโ์ฮจมิินห ์– ซาปา  

04.30 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชัน้ 2 ประตู 6) เคาน์เตอร์ 

   สายการบนินกแอร์  เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทา่น .. 
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06.20 น.  ออกเดนิทางสู่  กรุงฮานอย นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามโดยเท่ียวบนิท่ี DD 3202 

08.20 น. เดนิทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําทา่น

เดนิทางเข้าสูเ่มืองหลวงของประเทศเวียดนาม เมืองเก่าท่ีมีประวตัยิาวนานกวา่ 2,000 ปี  

 นําทา่นเดนิทางสู ่จัตุรัสบาดงิห์ (Ba Dinh Square) ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อา่นคําประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศส 

    อยูถึ่ง 84 ปี นําทา่นคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! …สุสานประธานาธิบดีโฮจิ- 

    มินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม- 

    พฤศจกิายน) วีรบรุุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ท่ีรวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู้ประกาศเอกราช  

    ให้กบัประเทศเวียดนามภายในสสุานบรรจศุพทา่นประธานาธิบดี ซึง่ได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอยา่งดีไมใ่ห้  

    เนา่เป่ือย โดยมีเจ้าหน้าท่ีดแูลไว้อยา่งเข้มงวด 

    จากนัน้นําทา่นชม ทาํเนียบประธานาธิบดี  ปัจจบุนัใช้เป็นท่ีรับรองแขกบ้านแขกเมืองทาด้วยสีเหลืองทัง้หลงั   

    มีทหารเฝ้าห้ามเข้าใกล้ แตมี่เชือกกัน้สามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล  และตอ่ด้วยบ้านพักของโฮจมินิห์

    เป็นท่ีพกัผอ่นและต้อนรับแขก ชัน้บนสดุเป็นห้องสมดุ ห้องทํางาน  

    และห้องนอนบ้านจะดเูรียบงา่ย สะอาดและมีขนาดเล็ก สมกบัเป็น 

    ตวัอยา่งท่ีดี จนได้รับการยกยอ่งเป็นบดิาของประเทศเวียดนาม   

    จากนัน้นําทา่นชม 

 เป็นท่ีๆ 

    เคยพํานกัอยูใ่นชว่งปี พ.ศ 2501-2512 บ้านพกัสร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้ด้วยเสาสงู ชัน้ลา่งโปร่งไมมี่ผนงั 

วัดเจดีย์เสาเดียว หรือเรียกอีกช่ือวา่วดัแหง่รักใช้  

    เวลาเดนิเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงวดัแหง่นี ้วดันีส้ร้างด้วยไม้ทัง้หลงัเป็นศาลา  

    เก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบวั ขนาด 

    กลางรูปส่ีเหล่ียม ภายในประดษิฐานรูปเจ้าแมก่วนอิมปางแสดงอภินิหาร 

 มี 10 กร แตล่ะมือถือของมงคลรวม 8 อยา่ง อยา่ง นําทา่นชมพพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ (ปิดทําการวนัจนัทร์และ

วนัศกุร์) ท่ีจดัแสดงชีวประวตัขิองโฮจิมินห์ ผสมผสานกบัวฒันธรรมประเพณีและชาตพินัธุ์วิทยาได้เป็นอยา่งดี 

12.00 น.  รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 1)  

หลงัรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางขึน้เหนือมุง่หน้าสู่ เมืองซาปา

ประเทศเวียดนามใกล้กบัชายแดนจีน อยูใ่นเขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมืองตัง้อยูบ่นระดบัความสงูกวา่

ระดบันํา้ทะเลถึง 1,650 เมตร จงึมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่ีน่ีจงึเป็นแหลง่ปลกูผกัและผลไม้เมือง

หนาวท่ีสําคญัของเวียดนาม อีกทัง้ยงัเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาท่ีมีความหลากหลายของชาตพินัธุ์มาก

ท่ีสดุในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนีถ้กูพฒันาขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส...สมยัท่ี

 ซึง่ตัง้อยูท่างภาคเหนือของ 
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เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 

ช่ัวโมง)  

เป็นทางดว่นสายใหมพ่ึง่เปิดเดือนกนัยายน 2546 ระหวา่งทางชมทศันียภาพขนุเขา ชมความงามของ

วิวทุง่นาขัน้บนัไดไกลสดุลกูหลูกูตา  

20.00 น.  รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 2) 

  นาํท่านเขา้สู่ที่พกั SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว  

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัท่ีสอง  ลาวไก – ซาปา - หมู่บา้นชาวเขากตักตั นาขั้นบนัได – นํ้าตกซิลเวอร ์– ตลาดซาปา 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่ 3) 

หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นนัง่รถชมวิว ไตร่ะดบัความสงู คดเคีย้วของเส้นทางตามไหลเ่ขา   

นําทา่นชมหมู่บ้านชาวเขากัตกัต หรือ หมู่บ้านชาวเขาม้งดาํ  นยิมแตง่กายด้วยผ้าทอมือสีดํา หรือ

นํา้เงินเข้ม และหา่งจากตวัเมืองซาปา 3 กม. เป็นหมูบ้่านชาวเขาเผา่ม้งเก่าแก่แหง่เมืองซาปา ซึง่อพยพ

มาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเม่ือนานมาแล้ว โดยชาวบ้านท่ีน่ียงัอนรัุกษ์ประเพณี วฒันธรรม และ

การดํารงชีวิตในแบบดัง้เดมิเอาไว้อยา่งเหนียวแนน่ เชน่  และชมความสวยงามของทวิทศัน์นาขัน้บนัได 

ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่หนึง่ของเวียด  จากนัน้นําทา่นชมวิว ทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮามรอง  

ชมสวนไม้ดอกและสวนหินท่ีสวยงาม ชมทิวทศัน์เมืองซาปาในมมุมองแบบพาโนรามา เมืองซาปา

ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ระหวา่งทา่นสามารถชมโรงงานผลติไฟฟ้า และนํา้ตกท่ีสวยงาม  จากนัน้ให้

ทา่นได้ชมการเต้นรําของหนุ่มสาวชาวโม้งหมู่บ้าน Cat Cat เป็นอีกแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีนิยมของ

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิผลไม้อบแห้งรสชาตดีิ ไมห่วานและเคม็เกินไป  

12.00 น.  รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4) 

นาํท่านสู่ชมสะพานหวาย ณ หมู่บ้านชาวเขา ทาวนั (Tavan Village) ชมชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขาและ 

ชมนาขั้นบนัไดท่ีถือวา่สวยท่ีสุดในเอเซีย และอิสระชอ้ปป้ิงถ่ายรูปตามอธัยาศยั ตลอดการเดินทางท่านจะได้ 

ชมววิทิวทศัน์อยา่งนาขั้นบนัไดกวา้งสุดลูกหูลูกตา อีกทั้งธารนํ้าตกทอดยาวตดัผา่นหมู่บา้นสวยงามไดเ้วลาอนั 
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สมควรนาํท่านชม โบสถเ์ก่าสัมผสักล่ินอายสไตลฝ์ร่ังเศสใจกลางเมืองซาปา ไดเ้วลาอนัสมควรของนาํท่านสู่ 

ตลาดชาวเขาซาปา ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนทอ้งถ่ิน จะมีชาวเขาเผา่ชนเผา่ต่างๆท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขาย  

กนัอยา่งมีสีสัน  และยงัต่างๆนาํสินคา้มาขายท่ามกลางบรรยากาศท่ีหนาวเยน็และไอหมอก  ใหท้่านไดซ้ื้อ 

สินคา้ของฝากของทีระลึก 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร (มือ้ท่ี 5)  

     หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเมืองซาปา( Love market)

นําทา่นชมความสวยงามของ 

 ชมสินค้าท้องถ่ินและชมบรรดา

เหลา่ชาวเขา ท่ีได้เดนิทางมารวมตวักนัอยูท่ี่น่ี ด้วยเคร่ืองแตง่กายประจําเผา่ตา่งๆ  

นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัท่ีสาม  นํ้าตกซิลเวอร ์– หุบเขาปากมงักร – หุบเขาฟานซีปัน – ลาวไก – ฮานอย                       

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มือ้ท่ี 6) 

นํา้ตกซิลเวอร์ ซึง่เป็นนํา้ตกท่ีมี 

ความสงูประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหนิ  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัเข้าสูต่วัเมืองซาปา แล้ว 

นําทา่นสูจ่ดุชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ด่ืมด่ําไป 

กบัความสวยงามของทะเลหมอกท่ีปกคลมุทัว่เมืองซาปา  

รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ท่ีทอดยาวมาจาก  

     ท่ีถูกรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาใหญ่ท่ีทอดยาวมาจากมณฑลยนูนานในประเทศจีน หากทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านจะได้ 

ชมววิของ “ยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan Mountain)” ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในภูมิภาคอินโดจีน คือมีความสูง 

 3,143 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล ใหเ้วลาท่านไดช้มทิวทศัน์อนัสุดตระการ พืชพนัธ์ุไมน้านาชนิด ไมด้อกเมือง  

หนาวนานาพนัธ์ุท่ีออกดอกเบ่งบานทั้งปี สวนหินรูปทรงแปลกตา หลงัคาสีแดงของวลิล่าสไตลโ์คโลเนียลแบบ 

ฝร่ังเศส สลบักบัสีสันของบา้นเรือน โบสถค์ริสตท่ี์โดดเด่นอยูเ่บ้ืองล่าง และทะเลสาบท่ีอยูไ่กลออกไป ซ่ึง

นบัวา่เป็นภาพงามท่ีท่านไม่ควรพลาดในการเก็บบนัทึกไวใ้นความทรงจาํ  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มือ้ท่ี 7) 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ชมและถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก ณ พรมแดนเวยีดนาม-จีน และเลือกซ้ือสินคา้ 

  ต่างๆ  ซ่ึงท่ีน่ีจะมีสินคา้มากมายทั้งของเวยีดนามและจีน จนไดเ้วลาอนัสมควร  

นาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองฮานอย ระหวา่งทางเชิญท่านพกัผอ่น ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของขนุเขา ไร่นา  

และหมู่บา้นนอ้ยใหญ่ ตลอดสองขา้งทางตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง)  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร (มือ้ท่ี 8)  
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นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก CWD  HOTEL // MOONVIEW  HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ีส่ี  วดัแหง่วรรณกรรม – ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ  

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มือ้ท่ี 9) 

    นําทา่นชม วัดแห่งวรรณกรรม

    เป็นมายาวนานนบัร้อยปี เป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรกและยงัเป็น  

 วดัโบราณ ซึง่มีประวตัคิวาม 

    สถานท่ีใช้สอบจองหงวนในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบ  

    ด้วยป้ายหนิประกาศรายช่ือผู้สอบ ผา่นเป็น จองหงวน

    ยงัมี 

 และ 

ศาลเทพเจ้าขงจือ้

    ท่ีนกัเรียนนกัศกึษาชาวเวียดนามมาขอพรในการสอบ    

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มือ้ท่ี10) พเิศษ!...บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ZEN BUFFET   

หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นสูย่า่นการค้าใจกลางเมือง  ถนน 36 สาย (36  Old Streets) 

เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้สินค้าตา่งๆ ในยา่นนีต้ามใจชอบ จนได้เวลาอนัสมควร  

นําทา่นเดนิทางเข้าสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย  

20.05 น.  เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบนิท่ี DD3219 

21.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ… 

 

…… ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ....... 
บรกิารนํ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด/วนั  และ บริการเสิรฟ์ผา้เยน็ตลอดการเดินทาง 

 

 และสานศุษิย์ ปัจจบุนัได้เป็นวดั 

วนัเดินทาง 

อตัราค่าบรกิาร 

ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ พกัเด่ียว 

11-14 ธนัวาคม 58  13,900.- 2,500.- 
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17-20 ธนัวาคม 58 12,900.- 2,500.- 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง :  หนงัสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต ํา่กว่า 6 เดือน (นบัจากวนัหมดอายุ) 

เง่ือนไขการจอง : มดัจาํทา่นละ  6,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 20  วนั 

Uอตัราน้ีรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยดั / ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย 

• คา่ท่ีพกัโรงแรม 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  / คา่อาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ  

• ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ  / อตัราคา่เขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ  

• คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัท่ีบริษัทใชบ้ริการ  

(ตามกรมธรรม ์รบัอายุ 1-70 ปี )  

Uอตัราน้ีไม่รวม   

• ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %    / ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยสว่นตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

• คา่ระวางน้ําหนักเกิน 20   กิโลกรมั  

• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน-คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 150 บาท/วนั/คน (รวม 4วนั 600 บาท/ลกูคา้ 1ท่าน) 

• ค่าทิปไกดไ์ทย(หวัหนา้ทวัร)์ แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ  
 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง  หามทีจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 12 ท่าน 

กรณีท่ีมีจาํนวนผูเ้ดินทาง 10-14 ท่าน กรุป๊เดินทางโดยไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปดว้ย 

กรณีท่ีมีจาํนวนผูเ้ดินทาง  25 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากเมืองไทยไปดว้ย 
 

Uการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ Uไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี U  

และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงด

การใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน 

ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

Uหมายเหตุ   

• บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได้ 

• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนในระหวา่งการเพื่อความเหมาะสม 

• บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง  คาํสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ
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ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจาก

อุบติัเหตุต่าง ๆ  

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

• บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ในกรณีอ่ืนๆ  

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ้ามนัท่ีไม่

คงท่ี  การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว ้ 

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


