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รหัสทวัร ์HAN01 

ทวัรเ์วยีดนาม ฮานอย ซาปา 4 วนั 3 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง ::  

เดอืน ก.พ. 60 วนัที ่10-13/12-15/17-20/24-27 

เดอืน ม.ีค. 60 วนัที ่3-6/10-13/17-20 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวนัตก-วดัเจิน่กว๊อก-วหิารวรรณกรรม-ซาปา-LOVE 

MARKET เมอืงซาปา 

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้3อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกแอรเ์จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

06.20 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงฮานอยประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิทีD่D3202 

07.50น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชมทะเลสาบตะวนัตกทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงฮานอย  และ น าทา่นสู ่วดั

เจิน่กวอ๊ก ซึง่เป็นวดัทีเ่กา่แกข่องชาวพุทธทีเ่คยรุ่งโรจนใ์นอดตี วดันีต้ัง้อยูบ่รเิวณเกาะเล็กๆตดิรมิ

ทะเลสาบจากนัน้เทีย่วชมวหิารวรรณกรรม เป็นโรงเรยีนของพวกขนุนาง ตัวอาคารและการตกแตง่

ดา้นในสรา้งตามหลักฮวงจุย้เชน่เดยีวกับจนี 

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ลาวไก ใกลก้ับชายแดนจนี ตัง้อยูบ่นระดบัความสงูจากระดับน ้าทะเล

ปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี (เดนิทางโดยรถบสัไปบนเสน้ทางดว่น

ตดัใหม ่ทีเ่พิง่เปิดใชเ้มือ่วนัที ่21 กนัยายนทีผ่า่นมานีเ่อง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถงึ

จังหวดัลาวไก และ 30 ก.ม. จากจังหวดัลาวไกถงึซาปา ใชเ้วลาเดนิทางเพยีงประมาณ 5ช.ม. 

เทา่นัน้) ซาปาเมอืงเล็กๆ แหง่นีเ้ริม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผ่อนเมือ่ครัง้ฝร่ังเศสซึง่ปกครอง

เวยีดนามอยูใ่นขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวตา่งชาติ

มาพักผอ่นในชว่งวนัหยดุเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จั้กกนัในหมู่

นักทอ่งเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบนัทีน่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดา

ชาวเขาทีอ่าศยัอยู่บรเิวณนีก็้มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บนัไดทา่มกลางที่
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ลาดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนียั้งมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีที่

ความสงู 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล(ระหวา่งเดนิทางมจีุดแวะพักรถใหล้กูคา้ไดท้ าภารกจิ

สว่นตัว) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็น

สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจใุจ 

ทีพั่ก HOLIDAY SAPAHOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดับเดยีวกนั 

วนัทีส่อง ซาปา-ภเูขาหา่มโหร่ง-หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต–SILVER WATER FALL –หมูบ่า้นตะวนั – ตลาดซาปา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาหา่มโหร่งซึง่เป็นภเุขาอยู่กลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทา้

ขึน้ไปเพือ่ชมหมอกและเมฆคลมุเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟาน
ซฟัีง ทีม่คีวามสงูถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอดภเูขาทีอ่ยู่สงุสดุในอนิโดจนี จนไดรั้บฉายาว่าเป็น 

หลงัคาแหง่อนิโดจนี  ในระหวา่งทีเ่ดนิขึน้ภเูขาภหูา่มโหร่ง นักทอ่งเทีย่วสามารถแวะชมสวน
ดอกไม ้สวนกลว้ยไมแ้ละสวนหนิทีส่วยงามตลอดการเดนิทางเทา้ 

เทีย่ง 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัจาดนัน้เทีย่วชมหมู่บา้น ก๊าตก๊าตหมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวธิชีวีติความเป็นอยูข่อง

ชาวเขาในหมูบ่า้นนี ้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมูบ่า้นก๊าตกา๊ต สามารถ

เดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถน าเทีย่วจะพาทกุทา่นมาทีห่นา้หมูบ่า้น

กา๊ตกา๊ต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึง่เป็นถนนของหมูบ่า้นเพือ่สมัผัสกับวถิชีวีติ

ความเป็นอยูแ่บบมความสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนนิชวีติอนั

เรยีบงา่ย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง 

ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว(ลกูคา้สามารถน าส ิง่ของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่ผา้ 

ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้)จากนัน้น าทา่น เดนิทางสู ่SILVER WATER FALL น ้าตกสเีงนิ เป็น

น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน

จากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร   จากนัน้เดนิทางสูห่มูบ่า้นตะวนั TA WANเทีย่วชมทวิทัศน์

และสพานขา้มแมน่ ้าทีท่ าดว้ยหวาย ในระหวา่งการเดนิทางไปหมูบ่า้นตะวนั ทา่นจะไดช้มนาดอน 

นาขัน้บนัได ตลอดเสน้ทาง นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่จะเปรยีญเปรยการเดนิทางไปหมู่บา้นตะวันนีว้า่ 

กนิลม ชมววิ 

จากนัน้ เดนิทางสูต่ลาดซาปา ทีค่กึคกัไปดว้ยผูค้น ชาวบา้นทีแ่ตง่กายประจ าเผา่แบบเต็มยศ ใน

ตลาดมขีายทัง้ของสด ผัก ผลไม ้ทีม่มีากมาย บางสว่นก็จะเป็นผลไมน้ าเขา้จากเมอืงจนี รา้นขาย

อาหาร อาท ิกว๋ยเตีย๋ว ขา้วเกรยีบปากหมอ้ อาหารตามสัง่สไตลเ์วยีดนาม เครือ่งแตง่กาย รองเทา้ 

ของแฮนดเ์มดจากชาวเขา กระเป๋า ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ราคาก็ตอ่รองได ้  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ทีพั่ก HOLIDAY SAPAHOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮานอย–ชมโชวห์ุน่กระบอกน ้า 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ออกเดนิทาง กลับสูก่รุงฮานอย ระหวา่งทาง แวะเมอืงลาวไก เทีย่วชมเมอืงลาวไก 

ชายแดนเวยีดนาม-จนีและเลอืกซือ้สนิคา้ ผลไมเ้มอืงจนี ทีต่ลาด COC LEU MARKET 

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมอืงลาวไก 

จากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงฮานอย (เดนิทางโดยรถบัสไปบนเสน้ทางดว่นตดัใหม ่ทีเ่พิง่เปิดใช ้
เมือ่วนัที ่21 กนัยายนทีผ่่านมานีเ่อง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถงึจังหวดัลาวไก และ 
30 ก.ม. จากจังหวดัลาวไกถงึซาปา ใชเ้วลาเดนิทางเพยีงประมาณ 5ช.ม. เทา่นัน้) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้ชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุน่กระบอกน ้า ศลิปกรรมประจ าชาต ิ 

เอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการ 
เชดิหุน่กระบอกจากในน ้า แสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวในประวตัศิาสตร ์ชวีติประจ าวันของ 

ชาวเวยีดนาม และต านานสถานทีส่ าคญัตา่งๆ ในกรุงฮานอย 

พัก CWDHOTEL / FIRST EDEN HOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดับเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ฮานอย – CITY TOUR HANOI-ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-ถนน 36 สาย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางไป จัตรัุสบาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของ

เวยีดนามพน้จากฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่งึ 84 

ปี น าทา่นเขา้คารวะ สสุานโฮจมินิห ์(ปิดทกุวนัจันทรแ์ละศกุร ์และปิดวันที ่5 ก.ย. – 5 ธ.ค. 59 เพือ่
น าร่างลงุโฮไปอาบน ้ายาใหม)่ ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ 
จากนัน้น าทา่นชมท าเนยีบประธานาธบิด ีอาคารทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง ปัจจบุนัเป็นสถานที่
รับรองแขกบา้นแขกเมอืง และเดนิเทา้ตอ่ไปผา่นสวนอนัร่มรืน่เขยีวขจไีปดว้ยตน้ไมใ้หญน่อ้ยทีล่งุ

โฮปลกูไว ้ไปชมบา้นพักลุงโฮทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพื้นสงูมใีตถุ้นเหมอืนบา้นไทย
สมัยก่อน เป็นทีพั่กผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน จากนัน้เดนิตอ่ไป

ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เป็นศาลาเกง๋จนีหลงัเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวปักอยูใ่นสระบวั 

ประดษิฐานรูปเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร ถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง มตี านานเลา่วา่
“พระเจา้หลไีทโตทรงพระสบุนิเห็นเจา้แมก่วนอมิประทบัน่ังอยู่บนใบบัว และสง่เด็กชายในออ้ม

แขนใหพ้ระองค ์ตอ่มาไมน่านพระองคไ์ดอ้ภเิษกสมรสและไดใ้หก้ าเนดิทายาทเพศชายพระองค์
ตามทีท่รงสบุนิจงึไดโ้ปรดใหส้รา้งวดันีข้ ึน้มาเพือ่แสดงความขอบคณุตอ่เจา้แม่กวนอมิ” 

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร(6) SEN บฟุเฟ่ตอ์าหารเวยีดนาม 

 น าทา่นชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทีม่ตี านานเลา่ขานวา่ในสมัยทีเ่วยีดนาม

ท าสงครามสูร้บกับจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไมเ่คยรบชนะจนีไดเ้ลย ท าใหเ้กดิความทอ้แท ้เมือ่มา

ลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี้ไดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมือ่

พระองคน์ าดาบไปตอ่สูก่ับจนีก็ไดช้ยัชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่สงครามสิน้สดุพระองคก็์

ไดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี ้น าทา่นขา้มสะพานแสงอาทติยข์า้มไปสูเ่กาะหยก ชมวดัหงอก

เซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลงัเล็กๆ ทีม่เีตา่สต๊าฟ

ขนาดใหญ ่ซึง่เป็นเตา่ทีอ่าศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้ จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้บนถนน 36 

สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครือ่งเขนิ หมวกงอบ

ญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

17.30น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนอยไบ 

20.50น. เดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย เทีย่งบนิที ่DD3207 

22.30น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

ราคาตอ่ทา่น 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

10-13 ก.พ.60 14,400 3,900 

12-15 ก.พ.60 13,300 3,900 

17-20 ก.พ.60 12,200 3,900 



 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

24-27 ก.พ.60 12,200 3,900 

3-6 ม.ีค. 60 12,200 3,900 

10-13 ม.ีค. 60 12,200 3,900 

17-20 ม.ีค. 60 12,200 3,900 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 500บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบริการสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูก

ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 


