
 

 

รหัสทัวร  AST1900525 
ทัวรเวียดนามเหนือ  ฮานอย  ซาปา  ฟานซิปน  4 วัน 3 คืน (VN) 
สัมผัสยอดเขาฟานซีปน  หมูบานชาวเขากัตกัต  หุบเขาปากมงักร  น่ังรถไฟชมวิว 
เมืองซาปา  กระเชาฟานซิปน   ทะเลสาบคืนดาบ   วัดหงอกเซิน   จตุรัสบาดิงห    
บานพักลุงโฮ   เจดียเสาเดียว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา 
09.30 น.  พรอมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ (ช้ัน 4 

ประตู 6) เคานเตอรสายการบินเวียดนามแอรไลน(L) เจาหนาที่บริษทัฯคอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน.. 

12.20 น.  ออกเดินทางสูกรุงฮานอยนครหลวงแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดย
เที่ยวบินที่VN610 

 บริการอาหารรอนบนเครื่อง (ม้ือที่ 1) 
14.10 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรงุฮานอย หลงัผานการตรวจคนเขาเมอืงและ

ศุลกากรแลว นําทาน 
เดินทางขึ้นเหนือมุงหนาสู เมืองซาปา ซึง่ตัง้อยูทางภาคเหนือของประเทศ
เวียดนามใกลกับชายแดนจีนอยูในเขตจงัหวดัลาวไก ตัวเมืองตัง้อยูบนระดับความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปที่น่ีจงึเปน
แหลงปลกูผกัและผลไมเมอืงหนาวที่ส าคัญของเวียดนาม อีกทั้งยงัเปนดินแดน
แหงขุนเขาที่มคีวามหลากหลายของชาติพันธุมากที่สดุในเวียดนามอีกดวย ใน
อดตีเมอืงน้ีถกูพัฒนาขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส...สมัยที่เวียดนาม
เปนอาณานิคมของฝร่ังเศส  
(ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม้ือที ่2) 
นําทานเขาสูที่พัก NORTH STAR SAPA หรือเทียบเทา 3 ดาว  
 

วันทีส่อง      ซาปา-หมูบานชาวเขากัตกัต –หุบเขาปากมังกร –น่ังรถไฟชมวิวเมืองซาปา –     
                 กระเชาฟานซปิน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร             
                    ของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 



 

 

 หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานชมหมูบานชาวเขากัตกัต เปนหมูบาน
ชาวเขาเผามงเกาแกแหงเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใตของประเทศจีน
เมื่อนานมาแลว โดยชาวบานที่น่ียังอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และการดํารงชีวติ
ในแบบด้ังเดิมเอาไวอยางเหนียวแนน เชน นิยมแตงกายดวยผาทอมือสีดําหรือน้ํา
เงินเขม และชมความสวยงามของทิวทัศนนาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึง
ของเวียดนาม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือ
ที่ 4) 
 จากน้ันนําทานสูจุดชมววิ ณ บริเวณ หุบเขาปาก
มังกร ดื่มดํ่าไปกับความสวยงามของทะเลหมอก
ที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา รอบดานรายลอมไปดวย
เทือกเขาใหญที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานใน
ประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซีปน ที่สูงโดด
เดนกวายอดเขาอ่ืนๆ อีกทั้งยังเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนซ่ึงมีความ
สูง 3,143 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล จากนั้น นําทานสัมผัสการน่ังรถไฟ ชมวิว
เมืองซาปาที่เชื่อมตัวเมืองซาปากับทากระเชาขึ้นฟานซิปน จากในเมืองชมวิวหุบ
เขาสวยๆ  
 
 
 
 
 

 
จากนั้นทานสู สถานีกระเชา น่ังกระเชาขามภูเขากวา 7 กิโลเมตร ใชเวลา
ประมาณ 15 นาที ข ามเทือกเขานอยใหญมากมายสู  เทือกเขา ฟานซีปน 
ทามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละลองอยูรอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบน
จุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ไดรับการขนานมานวาเปนหลังคา



 

 

แหงอินโดจีน ดวยทิวทัศนแบบพาโนรามาพรอมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทัง้
ป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 5) อาหารพิเศษ++สกุี้ทะเลรวม 

และ ไวนแดงเริศรส 
  
 
 

 
หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางสู ตลาดเมืองซาปา( Love market) 
ชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดาเหลาชาวเขา ที่ไดเดินทางมารวมตัวกันอยูที่น่ี ดวย
เคร่ืองแตงกายประจําเผาตางๆ 
นําทานเขาสูที่พัก  NORTH STAR SAPA หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
 

 



 

 

วันทีส่าม  ซาปา –ฮานอย – วดัเฉินกวก – ทะเลสาบคนืดาบ – วัดหงอกเซิน -  
                ถนน 36สาย 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) เดินทางกลับสู
ฮานอยตามเสนทางเดิม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7) 

หลังอาหารเดินทางกลับสู  เมืองฮานอย นําทานเขาชม 
วัดเฉินกวก วัดน้ีมีประวัติยาวนานกวา 1,500 ป ถือเปนวัดที่
เกาแกที่สุดในฮานอย เปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์แหลงที่ชาวพุทธ
จํานวนมากมาทองเที่ยวและกราบ จุดเดนคือเจดียขนาดใหญ
ประกอบดวย 11 ช้ัน สูง 15 เมตร หอแตละช้ันมี 6 ประตูโคง 
ในแตละชองประตูมีรูปปم�นพระพุทธรูป และยังมีการบรรจอัุฐิ
ของเจาอาวาสแหงวัดน้ีลงในเจดียดวย 

จากน้ัน  นําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ
กลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนี ้ตาม
ตํานานกลาวไวว า ในสมัยที ่เว ียดนามทํา
สงคราม สู รบกับประเทศจีน กษัตริยแหง
เวียดนามไดทําสงครามมาเปนเวลานาน แต
ยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที 
ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เมื ่อไดมา
ลองเรือมาถึงที ่ทะเลสาบแหงนี ้ ไดมีปฎิ
หารยเกิดขึ้น เมื่อเตาขนาดใหญตัวหนึ่งได
มอบดาบวิเศษใหพระองค เพื่อทําสงคราม
กับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบ
มาน้ัน พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกคร้ัง 
และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให
บ านเม ืองสงบสุข จากนั ้น น ําท านขาม 



 

 

สะพานแสงอาทิตย  เพื่อชม วัดหงอกเซิน เปนวัดโบราณ ภายในประกอบดวย 
ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งคนที่นี่มีความเชื่อวา เตาตัวนี้ คือ
เตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่8) 

จากนั้น นําทานสูยานการคาใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36  Old Streets) 
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาตางๆ ในยานน้ีตามใจชอบ 

น ําท านเข าส ู ท ี่ พัก LAROSA HANOI ระดับ 3 ดาว หร ือเท ียบเทา 
 

วันทีส่ี ่  ฮานอย-จตุรสับาดิงห – บานพักลงุโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพธิภณัฑโฮจิมินห   

                   - กรงุเทพฯ  

06.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร 
                    ของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 

07.00 น. หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู 
จัตุรัสบาดิงห จัตุรัสแหงน้ีเปนสถานที่ ที่ทานโฮจิ
มินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน
จากการตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 
กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเปนเมืองขึ้นถึง 
48 ป จากนั้นนําทุกทานไปยังที่ต้ังของ สุสานโฮ
จิมินห เปนอาคารที่โดดเดน สงางาม ภายใน
บรรจุศพอาบนํ้ายาของโฮจิมินหที่นอนสงบอยูใน
โลงแก วในห องปรับอากาศ ซ ึ ่งขัดต อความ
ประสงคของทานที่ตองการใหเผาศพ (ที่นี่จะปด
ไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร) 
นักทองเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบ



 

 

สงบและสํารวม เพื่อเขาไปคารวะศพภายในสุสาน โดยหามนํากลองถายรูป 
กระเป�าสะพายหรือกระเป�าถือเขาไปโดยเด็ดขาดจากนั้นนําทานชม ทําเนียบ
ประธานาธิบดี  ปจจุบันใชเปนที่รับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองทัง้หลงั 
มีทหารเฝ�าหามเขาใกล แตมีเชือกกั้นสามารถถายรูปไดในระยะไกล และตอดวย
บานพักของโฮจิมินห เปนที่ๆเคยพํานักอยูในชวงป พ.ศ. 2501-2512 บานพัก
สรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นดวยเสาสูง ชั้นลางโปรงไมมีผนัง เปนที่พักผอนและ
ตอนรับแขก ช้ันบนสุดเปนหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะดูเรียบงาย 
สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเปนตัวอยางที่ดี จนไดรับการยกยองเปนบิดาของ
ประเทศเวียดนาม จากน้ันนําทานชม วัดเจดียเสาเดียว หรือเรียกอีกช่ือวาวดัแหง
รัก ใชเวลาเดินเทาเพียง 3 นาทีก็ถึงวัดแหงน้ี วัดน้ีสรางดวยไมทั้งหลัง เปนศาลา
เกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนเสาตนเดียวปกอยูในสระบัวขนาดกลางรูป
สี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แตละ
มือถือของมงคลรวม 8 อยาง นําทานชมพิพิธภัณฑโฮจิมินห(ปดทําการวันจันทร
และวันศุกร) ที่จัดแสดงชีวประวัติของโฮจิมินหผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณี
และชาติพันธุวิทยาไดเปนอยางด ี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 9) พิเศษ++บุฟเฟหนานาชาต ิSEN 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย  

15.30น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN613 บริการอาหารรอนบนเครื่อง (ม้ือ
ที่ 11) 

17.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…… 

บรษัิทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกบัการ
เปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรกัษา
มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั (ราคาดังกลาว

ขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาททีไ่ม
คงทีแ่ละกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมเติมจากราคาทีก่ําหนดไว) 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็กตํ่ากวา 12ป พักเดี่ยว 
21 - 24 กุมภาพันธ 62 13,988 13,988 3,000 

7 – 10 มีนาคม 62 13,988 13,988 3,000 
14 - 17 มีนาคม 62 13,988 13,988 3,000 

21 – 24  มีนาคม 62 13,988 13,988 3,000 
11-14 เมษายน 62 18,988 18,988 3,000 
12-15 เมษายน 62 19,988 19,988 3,000 
13-16 เมษายน 62 20,988 20,988 3,000 

09-12 พฤษภาคม 62 15,988 15,988 3,000 
17-20 พฤษภาคม 62 16,988 16,988 3,000 

13-16 มิถุนายน 62 13,988 13,988 3,000 
13-16 กรกฎาคม 62 16,988 16,988 3,000 

09-12 สิหาคม 62 16,988 16,988 3,000 
15-18 สิงหาคม 62 13,988 13,988 3,000 

22-25 สิงหาคม 62 13,988 13,988 3,000 



 

 

12-15 กันยายน 62 13,988 13,988 3,000 
25-28 กันยายน 62 13,988 13,988 3,000 

 
อัตราน้ีรวม 
• คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ช้ันประหยดั  
• คาภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย 
• คาทีพ่ักโรงแรม  พักหองละ 2-3 ทาน  
• คาอาหารครบทกุมื้อตลอดรายการ  
• คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทวัรตลอดรายการ  
• อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ  
• คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัท

ประกันภัยทีบ่ริษัทใชบริการ  
 
อัตราน้ีไมรวม   
• ภาษมีูลคาเพิม่ 7 % 
• คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
• คาระวางน้ําหนักเกิน 30   กิโลกรัม 

คาทปิไกดทองถิ่น คนขับรถ ทานละ 200 บาท / วัน / คน 
(รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกคา 1 ทาน)  

***สวนหวัหนาทวัร แลวแตความพึงพอใจในการบริการ*** 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดนิทางเหลอือายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน (นับ
จากวันหมดอายุ) 
 

เงื่อนไขการจอง  
: มัดจําทานละ  7,000 บาท  //สวนที่เหลอืชําระกอนเดนิทางอยางนอย 20  วัน 
 
 



 

 

การยกเลิกและคืนคาทวัร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทวัรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ 
ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม
คืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถงึ เมือ่ทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  
 
หมายเหต ุ  
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยไมอาจ

แกไขได 
• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปล่ียนในระหวางการเพือ่ความเหมาะสม 
• บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การ

ลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทวง  คําสั่งของเจาหนาที่รัฐ และ
อ่ืนๆ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือคาใชจายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชนการเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตาง ๆ  

• มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมมสีิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษทั
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

• บริษัทไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือหามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏิเสธการเขาเมอืง ในกรณีอ่ืนๆ  

• ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงนิ
บาทและคาน้ํามันที่ไมคงที ่ การปรับราคาคาโดยสารของงสายการบิน เพิม่เติมจากราคาที่
กําหนดไว  

• เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรองคาบริการคืนได ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

“ความสุขของทาน  คืองานบริการของเรา” 


