
 
 

 
 

        
 

 
 

นาขั้นบนัไดใหญ่ท่ีสุดในโลก- พิชิตหลงัคาแห่งอินโดจีน
รวมค่ากระเชา้ขึ้ นฟานซีปัน บริการ SEN BUFFET 1 ม้ือ 

พกัซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน  
ก าหนดวันท่ีเดินทาง : ตุลาคม 62 - มีนาคม 63 
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – วัดเฉินกว๊ก -ซาปา – โบสถห์ินที่เก่าแก่ – ตลาดไนตเ์มืองซาปา 

04.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง เคานเ์ตอรส์ายการบินไลออ้นแอร ์( SL ) เจา้หน้าที่บริษัทฯคอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 



 
 

07.10 น.      ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ SL 180  
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากน้ันน า

ท่านไหวพ้ระที่ วัดเฉินก๊วก เป็นวัดของทางพุธนิกายมหายานท่ีเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากๆ มีอายุนับเป็น
พนัปี เป็น 1 ใน 10 วดัโบราณที่สวยงามอนัดับตน้ๆของโลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ SEN BUFFET 
น าท่านเดินทางข้ึนเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือ
ของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวดัลาวไก ตัว
เมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่น่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาว
ที่ส าคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความ
หลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ี
ถูกพัฒนาข้ึนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส...สมัยที่เวียดนาม
เป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) พาคณะชม โบสถ์หินที่เก่าแก่ และ
สวยงามอยู่ใจกลางเมืองซาปา น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดไนตเ์มืองซาปา 
มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้พื้ นเมือง ของ
ฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ที่พกั SAPA LOGIE NEW ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง นัง่กระเชา้ข้ึนเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเชา้) – น ้าตกสีเงิน – หมู่บา้น Cat Cat 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากน้ันน าท่านเขา้สู่สถานนี เพื่อนั่งรถรางเพื่อชมวิวสองขา้งทางไปสู่สถานนีข้ึนกระเชา้ จากน้ันน าท่าน 
นัง่กระเชา้ข้ึนเขาฟานซีปัน ขา้มภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ขา้มเทือกเขาน้อยใหญ่
มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสน
สวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ไดร้บัการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน 
ดว้ยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งไดเ้ดินทางมารวมตัวกนัอยู่ที่น่ี ดว้ย
เคร่ืองแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ (ไม่รวมรถรางข้ึนสู่ยอดเขา) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านชม น ้าตกสีเงิน หรือชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac เป็นน ้าตกที่มีความงดงาม
ทางธรรมชาติ อยู่บริเวณริมถนนมีความสูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสรา้ง
ความสวยงาม และความประทับใจไดอ้ย่างมาก เราสามารถเดินข้ึนบันไดที่เลียบขึ้ นไปตามไหล่เขา มีจุด
ส าหรับยืนถ่ายภาพบนสะพานที่ทอดขา้มสายน ้ าตก ซ่ึงจุดน้ีนักท่องเที่ยวนิยมมายืนถ่ายภาพกันเป็น
จ านวนมาก จากน้ันน าท่านชม หมู่บ ้านชาวเขา Cat Cat Village ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ
1500เมตร หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ีชมแปลงนาขา้วแบบ
ขั้นบันได ที่สวยงามกวา้งสุดตา โดยเราจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเทา้เย่ียมชมหมู่บา้น รวม
ระยะทางประมาณ 3 กม. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษหมอ้ไฟปลาแซลมอล 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั SAPA LOGIE NEW ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

วันที่สาม ซาปา – ลาวไก – ฮานอย – สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห ์– ท าเนียบประธานาธิบดี – เจดีย ์
เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ฮานอย ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ อยู่ที่ 
จัตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานที่เก็บศพภายในบรรจุ
ศพอาบน ้ายาของโฮจิมินหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศ 
(สุสานโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ในช่วง
เดือนตุลาคมพฤศจิกายน) ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบ
ฝรัง่เศสของอดีตท าเนียบประธานาธิบดี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซ่ึง
ปัจจุบันใชต้อ้นรับแขกเมือง ชมบา้นพักโฮจิมินห์ ซ่ึงเป็นบา้นไมย้ก
พื้ นสูงชมหอ้งท างานหอ้งนอนและหอ้งต่าง ๆ ที่เรียบง่าย ชม  เจดีย์
ไมท้ี่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบัว จากน้ันน าท่านชม  
ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าวว่า ใน
สมัยที่ เวียดนามท าสงครามสู ้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่ ง
เวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะ
ทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มา
ล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งน้ี ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงได้คาบดาบ
วิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่
พระองคไ์ดร้บัดาบมาน้ัน พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอีกครั้ง และ
ไดร้ับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUNRLSE HOTEL , MOON VIEW HOTEL  ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  ฮานอย – นิงหบ์ิงห ์-ตามกก๊  - ฮานอย – 36 สาย – สนามบิน - กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่นิงห์บิงก์ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ ้า
สามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและ
กระแสน ้า เมื่อครั้งน ้าทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน ้าปรากฎ
เป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น ้า Hoang Longในช่วงแรกของ
การเดินทางท่านจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภูเขาสองฝั่งแม่น ้าซ่ึงมีความยาว
หลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านานกล่าวว่าถ ้าน้ีถูกบรรจงสรา้งโดย 
สายลมและกระแสน ้ า เมื่  อครั้งน ้ าทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอย
คราบน ้าปรา  กฎเป็นหลกัฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทาง
หลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือ
กระจาด ล่องเรือผ่านทอ้งน ้า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บ
เก่ียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพ
ของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  



 
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองฮานอย จากน้ันน า ท่านชอ้ปป้ิง 
ย่านถนน 36 สายเก่า  ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟือง แหล่งขายของที่
ระลึกและสินค้าพื้ นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางเมืองของกรุงฮานอย เป็น
ย่านหตัถกรรมที่มีประวตัิยาวนานร่วม 600 กว่าปี คืนวนัศุกร-์อาทิตย ์
ที่ย่านน้ีมี Night Market ค่อนขา้งคึกคักไปด้วยผูค้น ทั้งชาวเวียตนาม
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย มีของขายมากมายทั้ง
แบรด์แนมและของก๊อปป๊ี ของเด่นๆ น่าจะเป็นพวกตุ๊กตาเวียดนาม
น่ารกัๆ กระเป๋า และของจุกจิกสไตลเ์วียดนาม สามารถต่อรองราคาได ้
ประมาณ 30-50% แม่คา้บางคนพูดภาษาไทยได ้ชอบคนไทย และรบั
เงินไทยดว้ย น าท่านชม วัดเนินหยก ที่มีสต๊าฟของเต่าขนาดใหญ่ที่เคย
อยู่ในทะเลสาบ 

21.15 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL 185  
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ** 

อตัราค่าบริการ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 
✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
✓ ค่าที่พกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเดี่ยว)  
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

วันเดินทาง หอ้งเตียงคู่ 
นอน 2 ท่าน 

หอ้งเตียงคู่ 
นอน 2 ท่าน พกัเดี่ยว 

วันที่ 7 - 10 กุมภาพนัธ ์63 14,899.- 14,899.- 2,900.- 
วันที่ 14 - 17 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 21 - 24 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วันที่ 6 – 9 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 13 – 16 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 20 – 23 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 27 – 30 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 



 
 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ หวัหน้าทัวรท์ี่ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
✓ ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 
 ค่าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 700 บาท ข้ึนอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3%   
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

 
หมายเหตุ  
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถอื

ว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆท้ังสิ้ น 
 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านข้ึน จะมีหวัหน้าทัวรต์ลอดการเดินทาง 

 
 
เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมัดจ าในวนัที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 
 
 

เงื่อนไขในการจอง 
ช าระมดัจ าในวนัที่จองที่นัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมดอย่างน้อย 

25 วนัก่อนการเดินทาง  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 
 



 
 

หมายเหตุ  
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถอื

ว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆท้ังสิ้ น 
➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านข้ึน จะมีหวัหน้าทัวรต์ลอดการเดินทาง 

 
การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ไดร้่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง 
  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อน
วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้
  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


