
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  11 – 14 พฤษภำคม 2566  
วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  กรงุเทพฯ – ฮำนอย (เวียดนำม)  -  

09.00 น. เชค็อนิ ณ สนำมบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอรส์ายการบนิ Vietnam Airline (VN)  
11.55 น. ออกเดนิทาง สู่ กรงุฮำนอย ประเทศเวียดนำม  โดยเทีย่วบนิที ่VN610 
13.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบินโหน่ยบ่ำย ฮำนอย ประเทศเวยีดนาม ผ่านขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย

แลว้ พบมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ใหก้ารตอ้นรบั 
 เดนิทางสู่ จงัหวดัลำวกำย โดยใชเ้สน้ทางด่วน ฮานอย – ลาวกาย เป็นทางด่วนทีย่าวทีสุ่ดในประเทศเวยีดนาม 

และเป็นทางด่วนทีม่พีรมแดนเชือ่มต่อกบัจนีสู่คุนหมงิ ดว้ยระยะทาง 245 กโิลเมตรและจ ากดัความเรว็ 80 กโิลเมตร
ต่อชัว่โมง (ระยะทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร  
 พกัท่ี Duc Huy Grand Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  (2)  ลำวกำย – ซำปำ - ฟำนซีปัน – หมู่บ้ำนกัต๊กัต๊ - ตลำดคนเดิน  (พกัค้ำงคืนท่ีเมืองซำปำ) -   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  ออกเดนิทางต่อไปยงั เมืองซำปำ ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่ง

ตัง้อยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 
กิโลเมตร ตัง้อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 
เมตร(ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ) ผ่านชื่น
ชมซึง่ความงาม แห่งขนุเขาอนิโดจนี เทือกเขำ 
ฟำนซีปัน ซึง่เป็นภูเขาทีไ่ดช้ื่อว่าสงูทีสุ่ดในภูมภิาคนี้  



  

หมำยเหตุ  ตวัเมอืงซาปารถใหญไ่ม่สามารถสญัจรได ้นักท่องเทีย่วอาจจะตอ้งเดนิเทา้เทีย่วภายในตวัเมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำน นัง่รถรำง จำกสถำนีซำปำ เดินทำงสู่ สถำนีขึ้นกระเช้ำฟำนซีปัน  

  (รวมค่ารถรางมาถงึสถานีกระเชา้ และรวมค่ากระเชา้ขึน้สถานีฟานสปัีน)  
  เดนิทางถึง สถำนีกระเช้ำฟำนซีปัน นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำ เพื่อขึน้สู่จุดชมววิชมทศันียภาพเมอืงซาปารอบด้าน ราย

ลอ้มด้วยเทอืกเขาทอดยาวมาจากมณฑลยูนาน ประเทศจนี แต่จะมี
ยอดเขาที่โดดเด่นที่สุดกว่ายอดเขาอื่น ๆ คือ ยอดเขำฟำนซีปัน 
(FANSIPAN) นับว่าเป็นยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในแถบอนิโดจนี ซึง่มคีวาม
สูงถึง 3,143 เมตร ซึ่งจะมขีอ้ความ FANSIPAN 3,143 M. หมายถึง 
“คุณคือผู้พิชิตยอดฟำนซีปันหลงัคำแห่งอินโดจีน” และสามารถ
ชมววิแบบ Panorama 360 องศา อกีดว้ย  

  หมายเหตุ ไม่รวมค่ารถรางขึน้ยอดเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   
บ่าย ชม หมู่บ้ำนกัต๊กัต๊ หมู่บ้านวฒันธรรมเก่าแก่แห่งเมอืงซาปา เป็นชื่อเรยีกของหมู่บ้านเผ่ามง้ด า เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ 

โดยเราจะเหน็วถิชีวีติการเป็นอยู่ที่เรยีบง่ายของชาวบ้านทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร ปลูกพชืผกั ทีเ่ป็นอาชพีหลกั
ของชนเผ่าม้งด า และการเลี้ยงสตัว์ กบัทวิทศัน์ของผนืนาขัน้บนัได สิง่ที่เป็นไฮไลท์หลกัของเมอืงซาปากนัตลอด
เทอืกเขา  ไฮไลท์ส าคญัของหมู่บ้านคอื “น ้ำตกเตียนซำน” หรือ “น ้ำตกนำงฟ้ำ” เป็นน ้าตกขนาดกลางทีม่สีายน ้า
ชุ่มฉ ่าตลอดทัง้ปี โดยมสีะพานแขวนทีส่รา้งขา้มล าธารของน ้า  ตกเอาไวอ้ย่างสวยงามและแขง็แรง บรเิวณนี้มจีุดให้
เราถ่ายภาพไดห้ลายจุด ไม่ว่าจะบรเิวณน ้าตกทีถู่กจดัพืน้ทีเ่อาไวอ้ย่างพอดแีละเป็นระเบยีบ หรอืกงัหนัพลงัน ้ากบั
สะพานไม้ไผ่ที่จ ัดท าไว้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายรูปอีกหลายที่ที่ทางหมู่บ้านได้จัดสรรเอาไว้ให้
นักท่องเทีย่วเดนิเยีย่มชมกนัเป็นจุดๆ ร้านขายของทีร่ะลกึเกอืบตลอดเสน้ทาง น าท่านเช็คอนิถ่ายรปู โบสถหิ์น มี
ความโดดเด่นสวยงามดว้ยอฐิสนี ้าตาลแดง เป็นทีน่ิยมถ่ายภาพตอนกลางคนืทีม่กีารเปิดไฟส่องสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร  
 อสิระใหท้่านเดนิเล่นที ่ตลำดเลิฟมำรเ์ก๊ต (LOVE MARKET) ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิค้าพืน้เมอืงจดัจ าหน่ายไม่

ว่าจะเป็นของทีร่ะลกึ ของฝาก ขนม เสือ้ผา้ ต่าง ๆ อสิระตามอธัยาศยั  
 พกัท่ี พกัทีค่า้งคนืทีเ่มอืง ซาปา  CHAM SAPA HOTEL  หรอืเทยีบเท่า  
  
วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3)  ซำปำ – โมอำน่ำ คำเฟ่ - ลำวกำย - ฮำนอย – ถนน 36 สำย (พกัค้ำงคืนท่ีเมืองฮำนอย)   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
  น าท่ าน เดินท างสู่  โมอ ำน่ ำ  ซ ำป ำ  ค ำ เฟ่ 

(MOANA SAPA CAFÉ) เป็นสถานที่ เช็คอินที่
หา้มพลาดส าหรบันักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงเมอืงซา
ปา Highlight ของที่นี่คือ สิ่งจ าลองสถานที่เที่ยว
ดงั ๆ ของโลก เช่น  จ าลองประตูอนัซีนสะท้อน
เงาของบาหลี, รูปปั้นของ MOANA เป็นตวัละคร
เอกของการ์ตูน Disney, มือยักษ์ ท าจ าลองมือ
พระพุ ทธรูป ,ทะเลสาบอิน ฟิ นิตี้  อีกทั ้งยังมี
เครื่องดื่มจัดจ าหน่ายให้ท่านได้ลิ้มลองกันได ้
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลำวกำย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอำหำร 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบั กรงุฮำนอย ระหว่างทางแวะ เลอืกชือ้ของฝาก สนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่าน ถนน 

36 สำยเก่ำ ฮำนอย หรอื ย่านเฝอเฟือง เป็นเส้นถนนในย่าน
เมืองเก่า Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้า
พื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางกรุงฮานอย เป็นย่านหัตถกรรมที่มี
ประวตัยิาวนานร่วม 600 กว่าปี ความพเิศษของ Old Quarter ก็
คอื จะเป็นย่านที่มถีนนตดัผ่านมากถึง 36 สายด้วยกัน จงึเป็น
ทีม่าของชื่อถนนบรเิวณนี้นัน่เอง โดยถนนแต่ละสายกจ็ะเต็มไป
ดว้ยแหล่งบนัเทงิส าหรบันักท่องเที่ยว ทัง้กิน เที่ยว ดื่ม รวมไป
ถึงการช้อปป้ิงที่ถนนแต่ละสายก็จะมีของขายที่แตกต่างกัน
ออกไป   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 
 พกัท่ี พกัทีค่า้งคนืทีเ่มอืง ฮานอย  CHALCODONY HANOI HOTEL หรอืเทยีบเท่า   

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง  (4)  ฮำนอย – ถ่ำยรปูหน้ำอำคำรสุสำนลุงโฮ - วดัเจดียเ์สำเดียว - ฮำนอย - กรงุเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าท่านออกเดนิทางไป ถ่ำยรปูด้ำนหน้ำ อำคำรสุสำนประธำนำธิบดีโฮจิ
มินห์  สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1973 ร่างของรฐับุรุษอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์
ซึง่ไดร้บัการอาบน ้ายาเป็นอย่างดอียู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งทีค่วบคุมอุณหภมูคิงที ่
น าท่านสกัการะเจา้แม่กวนอมิ ซึง่ประดษิฐานอยู่ที ่วดัเจดียเ์สำเดียว (One  
Pillar Pagoda) ทีม่อีายุกว่า 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ีม่คีวามงดงามมาก ตัง้อยู่บน
เสาตน้เดยีวกลางสระบวั เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแตโ่บราณจวบ
จนกระทัง่ปัจจบุนั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนำมบินโหน่ยบำ่ย เพื่อ
เดนิทางกลบัประเทศไทย  



  

   
บริกำรแซนวิซเวียดนำม (บญัหมี่) ท่ีสนำมบิน    

16.10 น. ออกเดนิทาง สู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VN619  
18.05 น. เดนิทางถงึ สนำมบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ.....  
 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺      ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

หมำยเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ อกีทัง้โรงแรม
ต่างๆทรีะบุในรายการนี้อาจมกีารปรบัย่าน และสถานทีต่ ัง้ ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ยงัคงไวซ้ึง่ระดบัในมาตรฐานเดยีวกนั โดยบรษิทัจะค านึงถงึความ
สะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

 
 
 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลบัชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง และ สายการบนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมคำ่ภำษี    
  สนำมบินทุกแห่ง  
2. ค่าทีพ่กั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเดยีวกนั 
3. ค่าอาหาร ตามทีร่ะบใุนรายการ  
4. ค่าเขา้ชม ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ   
5. ค่ามคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดนิทาง  
6. ค่ายานพาหนะ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. น ้าดื่มวนัละ 1 ขวด  
8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 1,000,000.- บำท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

  
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และคา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 
3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่อกี 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
1. มดัจ าค่าทวัรภ์ายในวนัที3่0 มนีาคม 2566  ต่อท่าน 5,000 บาท 
2. จ่ายเงนิงวดสุดทา้ยไม่เกนิวนัที ่21 เมษายน 2566 

 

      ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่ำน 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมท่ำนละ 

ผูเ้ดนิทาง 20-29 ท่าน 22,900 22,900 3,000 


