
 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรม 

1. 
ลาํปาง-สนามบนิเชียงใหม่-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ- 
สะพานแสงอาทิตย ์ - 

  May De Ville 
Trendy 4* 

2. ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-โบสถซ์าปา-นอนทีซาปา    SAPA CHARM 4* 

3. ซาปา-ฟานซีปัน-หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต-ตลาดซาปา-โมอานา่คาเฟ่    SAPA CHARM 4* 

4. ซาปา-สะพานแกว้มังกรเมฆ-นาํตกสีเงิน-ฮานอย-โชวหุ่์นกระบอกนาํ    May De Ville 
Trendy 4* 

5. วิหารวรรณกรรม-เจดียเ์สาเดียว-สุสานโฮจมิินห(์ผ่านชม)-ถนน สาย 
สนามบินฮานอย-สนามบินเชียงใหม่-ลาํปาง 

    
          - 

 



รายละเอียดการท่องเทียว 
  วันที          ลาํปาง-สนามบินเชียงใหม่-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-์วัดหงอกเซิน (-/L/D) 

.  น.  ลาํปาง พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ จากนนันาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ 
11.00 น.  เชียงใหมพ่รอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ เคานเ์ตอรส์ายการบิน  
  แอรเ์อเซีย (AIR ASIA) เจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวก บริการอาหารกล่องทีสนามบิน 
13.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน แอรเ์อเซีย เทียวบินที FD870 (ใชร้ะยะเวลาใน

การเดนิทางประ มาณ 1.30 ชวัโมง)  
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านชม กรุงฮานอย เมอืงหลวง 

ของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนาม ซงึเมืองแห่งนียงัคงรกัษาความเป็นเอกลักษณไ์ดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบ 
ฝรงัเศส ตึก อาคารทีสาํคญัต่าง ยงัคงเป็นการก่อสรา้งและนําท่านชมรอบ เมอืงฮานอย บา้นเรือน 
สถาปัตยกรรมแบบฝรงัเศส จากนันนําท่านไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย  
มกัมชีาวฮานอยและนักท่องเทียวมานังพกัผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแหง่นี ชมวัดหงอกเซิน อยูริ่มทะเลสาบ 
คนืดาบบนเกาะหยก ซึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น เอกลกัษณอ์ยา่งหนึงของฮานอย  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พกัที May De Ville Trendy Hotel & Spa ระดับ  ดาว หรือราคาระดบัเดียวกนั 

  
 

วันที          ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-โบสถซ์าปา-นอนทีซาปา (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันเชก็เอา้ทจ์ากทพีัก 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองลาวไก โดยใชเ้วลาเดินทาง 4 - 5 ชวัโมง ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ประเทศเวียดนามมชีายแดนติดกบัเมืองเหอโข่ว มณฑลยนูนาน ประเทศจีน เป็นทีรูจ้กักนัดีในฐานะเมอืงทาํ
การคา้สาํคญั ตงัอยู่ริมฝังแม่นําแดง หา่งจากกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 260 กโิลเมตร 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเขา้สู่ “เมืองซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหบุเขาในจงัหวดัลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยม

ของชาวยุโรป เนืองจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรงัเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนและตึก
ต่างๆ รวมถึงการวางผงัเมืองจึงมีลกัษณะเป็นแบบฝรงัเศสทีถูกรายลอ้มไปดว้ยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติ
ทีอุดมสมบรูณ ์

.  น. เช็กอินเขา้สู่โรงแรม SAPA CHARM ระดับ ดาว (หรือโรงแรมราคาระดับเดียวกัน)  
จากนันนําท่านชม โบสถซ์าปา สิงปลูกสรา้งทีสรา้งขึนจากสถาปัตยกรรม 
แบบยโุรปในสมยัทีฝรงัเศสปกครองเวียดนาม ซงึเป็นหนึงในแลนดม์าร์ก 
ของเมืองซาปาทีตอ้งมาเช็คอินกบัโบสถค์ริสต์แหง่นี ซึงโบสถท์าํดว้ยหิน  
สนันิฐานว่าโบสถแ์หง่นีสรา้งโดยชาวฝรงัเศส และยงัเป็นสถานทีประกอบ 
พิธีมิสซาของชาวฝรงัเศสในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารINDIGOติดโรงแรมAMAZING  
  เมนูแนะนํา สุกีหมอ้ไฟปลาแซลมอน หลงัอาหารพกัผ่อน เดินเล่นตามอธัยาศัย 



วันที3           ซาปา-รถไฟวินเทจ-ฟานซีปัน-หมู่บา้นกา๊ดกา๊ด-ตลาดซาปา-โมอาน่าคาเฟ่ (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมัผสัประสบการณ์พิเศษ นังรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเชา้ นําท่านพิชิตหลงัคาอินโดจีน กระเชา้
ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซิปัน (ราคารวมคา่รถไฟและกระเชา้ขึนแลว้) ซึงเป็นเสมือน “หลงัคา 
อนิโดจีน ” โดยมีสถานี “หุบเขาเมืองหวั”(Muong Hoa) หา่งจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวนัตกเฉียงใต ้
ราว 10 กโิลเมตร เป็นระบบรถกระเชา้ สาย สายยาวทีสุดในเวียดนาม รวม ระยะทาง 6.3 กม. สถานี
สุดทา้ยอยู่สงูจากระดบันําทะเลราว 3,000 เมตร รถกระเชา้แต่ละคนันังได ้35 คน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
15 นาที เทียบกบัการเดินเทา้ขึนเขาทีจะตอ้งใชเ้วลาเกือบทังวนั ระหว่างนังกระเชา้ท่านจะไดเ้พลินเพลินและ
ชมวิวดา้นล่างแบบพาโนรามา นําท่านชมววิทียอดเขาฟานซีปัน ซงึเป็นยอดเขาทีสูงทีสุดของเวียดนามและใน
ภมูภิาคอินโดจีน จนไดร้ับการขนานนามวา่ “หลงัคาแห่งอินโดจีน 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตาคารฟานซีปัน 

 
บ่าย นําท่านชม หมู่บา้นชาวเขากา๊ตกา๊ต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เกา่แก ่ของเมืองซาปา ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม  
  ชมไรน่าขนับนัไดของชาวเขาซงึปลูกกระจดักระจายไปทวัทงัเขา สวยงามดงัภาพวาด นําท่านเดินชมวิถีชีวติ 
  และความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสินคา้พืนเมืองของทีระลึก ชมชีวิตพืนถินของชนเผา่ 
  หลากหลาย โดยเฉพาะมง้ดาํและเผ่าเยา้แดง และเลือกซือสินคา้หตัถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น  

จากนันใหท่้านเดินเทียวชม ตลาดเมืองซาปา เป็นตลาดทีตงัอยูใ่จกลางเมอืงซาปา สินคา้ทีมาวางขายส่วน
ใหญ่จะเป็นสินคา้ทีผลิตขึนมาจากชาวเขาทอ้งถินทีอาศยัอยู่ทีซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก สรอ้ย กาํไล และ
เครืองประดบัของคนพืนเมือง ผกั ผลไม ้และอาหารพืนเมืองมากมาย นอกจากนันยงัมีรา้นอาหารสไตล์
ฝรงัเศสเก๋ๆ ตกแต่งรา้นสวยงาม ใหท้่านไดเ้ลือกนังไดต้ามใจชอบ หรือผกัผ่อนเดินชมเมอืงตามอธัยาศยั 
จากนันพาท่านเช็คอินแลนดม์ารค์แหง่ใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จาํลอง
ไฮไลทข์องทีเทียว แต่ละทีมารวมไวใ้หท่้านไดถ่้ายรูปท่ามกลางบรรยากาศทีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากนี
ยงัมีเครืองดืมจาํหน่ายใหท่้าน ไดพ้กัดืมเครืองดืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบั
บรรยากาศสุดฟิน 

 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารRED GIAO  จากนันนาํท่านกลบัเขา้สู่ทีพัก 
  

วันที4          ซาปา-สะพานแกว้มงักรเมฆ-นาํตกซิลเวอร-์ลาวไก-ฮานอย-โชวห์ุ่นกระบอกนาํ (B/L/D)  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสูส่ะพานแกว้มงักรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแกว้ใส ทีแรกในเวียดนาม
เหมาะสาํหรับคนทีชอบทา้ทายความสงู ซึงความสูงของสะพานนีสูงจาก ระดับนําทะเลประมาณ 2,000 เมตร 
สามารถ รบันําหนักได ้3,000 คนในเวลาเดียวกนั แต่อย่างไรก็ตามเพือความปลอดภยั อนุญาตให ้อยู่ได้



สงูสุดไม่เกิน 500 คนเท่านันในเวลาเดียวกนั บนสะพานนีเราจะไดช้มทศันียภาพของ เทือกเขา Hoang Lien 
Son ซงึเป็นเทือกเขาทียาวทีสุดใน เวียดนาม จากมุมสงูและมียงัลิฟตแ์กว้กลางแจง้สูงประมาณ 300 เมตร 
จากนันนําท่านชม นาํตกซิลเวอร(์Silver Waterfall) เป็นนําตกทีมีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได ้
อย่างชัดเจนตงัแต่ระยะไกล มคีวามสูงประมาณ  เมตร มีหลาย ระดับชนั สายนําไหลลดัเลาะตามหนา้ผา 
ลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของนําตกตามชันต่างๆ  เพือเก็บภาพความประทบัใจ 
พรอ้มภาพทีระลึกบริเวณสะพานชมวิว 

 
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั หลงัอาหารนําท่านเดินทางกลับเมืองฮานอย ใชเ้วลาเดินทาง - ชวัโมง 
บ่าย  เดินทางถึงเมืองฮานอย นําท่านชมการแสดงระบาํตุก๊ตาหุ่นกระบอกนาํ ศิลปกรรมประจาํชาต ิ  

เอกลกัษณข์องประเทศเวียดนามและมีแหง่เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในนํา  
แสดงเกียวกบัเรืองราวในประวตัิศาสตร์ ชีวิตประจําวันของชาวเวียดนาม และตํานานสถานทีสําคญัต่างๆ 

 ในกรุงฮานอย 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พกัที May De Ville Trendy Hotel & Spa ระดับ 4 ดาว หรือราคาระดบัเดียวกนั 
 

วันที5          ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-วัดเจดยีเ์สาเดียว—สุสานโฮจิมินห(์ผ่านชม)-ทาํเนียบประธานาธิบด ี
                       นงัรถซิโคล่ชมและชอ้ปถนน สาย-สนามบินฮานอย (B/L/D)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   หลงัเช็กเอา้ทจ์ากทีพัก นําท่านชมวัดวันเหมียว  หรือ วิหารวรรณกรรม  ซงึไดชื้อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแหง่

แรกของเวียดนาม  เป็นสถานทีซงึครงัหนึง เหล่าจอหงวนมากมายไดเ้คยมาสอบเพือบรรจุเป็นขุนนาง   
นําท่านชมวัดเจดียเ์สาเดียว เรียกอีกชือว่าวดัแห่งรัก สรา้งดว้ยไมท้ังหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาด
เล็ก ตังอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบวัขนาดกลางรูปสีเหลียม ภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปาง
แสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมอืถือของมงคลรวม 8 อย่าง  
จากนันผ่านชมสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห ์วีรบุรุษตลอดการของชาวเวียดนามผูที้รวมเวียดนามเป็น
ประเทศและยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซึงได้
การเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดีไม่ใหเ้น่าเปือยโดยมีเจา้หนา้ทีดูแลและค่อนขา้งเขม้งวด   จากนันชมทาํเนียบ
เล็ก ซงึอยูห่ลงัทําเนียบแทนทาํเนียบแหง่นี  จึงเป็นสถานทีรบัแขกบา้นแขกเมืองแทน ประธานาธิบดทีีทาง
รฐับาลเวียดนามสรา้งใหท้า่นโฮจิมินห ์แต่ท่านเลือกทีจะอยู่บา้นไมห้ลงัเดิม  
นําท่าน นงัรถซิโคล่ (Cyclo) ชมบรเิวณ ถนน 36 สาย หรอื 36เฝอเฟือง รถซิโคล่นี เป็นรถสามลอ้
โบราณของเวียดนาม ซงึเป็นอีกไฮไลทห์นึง จนเป็นทกีล่าวกนัว่า ถา้ยงัไม่ไดนั้งรถซโิคล่ กย็งัมาไม่ถึงเวียดนาม   
จากนันใหท้่านไดเ้ดินเล่น เลือกซือของฝากที ยา่นการคา้ ถนน 36 สาย ตามอธัยาศยั 

 
เทียง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ ทีSen Buffet บุฟเฟตที์ใหญ่ทีสุดในฮานอย 



13.00 น. นําทานสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิานอย เพือเดินทางกลับสู่เชียงใหม่  
15.20 น. ออกเดินทางจากกลับสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย (AIR ASIA)เทียวบินที FD871  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชวัโมง)     
17.05 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ จากนันเดินทางกลบัภูมิลาํเนาโดยรถบสัหรือรถตูป้รับอากาศ 

.  น. แวะรบัประทานอาหารเย็น ทีรา้นอาหาร 

.  น. เดนิทางถึง จงัหวัดลาํปาง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ   
ผูใ้หญท่่านละ           21,9  บาท     (พกัหอ้งละ  ท่าน) 
พกัเดียวเพิม                       3,5     บาท 

 

อตัรานีรวม 
. คา่ตัวเครืองบินเชียงใหม่-ฮานอย-เชียงใหม่            2.ค่าโหลดสัมภาระ ไม่เกิน  กิโลกรัม 

3. คา่ภาษีสนามบิน, คา่ธรรมเนียมนํามนั   4. คา่ทีพกัโรงแรม จาํนวน 4 คืน ระดับ ดาว  
5. คา่อาหาร ตามทีระบุในรายการ                                      6. ค่าหวัหนา้ทวัรไ์ทย,ไกด์นําเทียวเวียดนาม   
7. คา่เขา้ชม ดังทีระบุในรายการ     8. คา่รถรับส่งไปกลบัลาํปาง-สนามบินเชียงใหม ่                      
9. คา่รถนําเทียวตามทีระบุในรายการ 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์) คา่รกัษาอุบัติเหตุ ,  บาท 
(ไม่รวมคา่รักษาพยาบาลในกรณีป่วย และไม่รวมค่าประกันทรัพยส์นิสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง) 
 

อตัรานีไม่รวม 
. คา่ธรรมเนียมทาํหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)      
. คา่ภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % ในกรณีตอ้งการใบกาํกับภาษี 
. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น อาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ 
.ค่าธรรมเนียมการเลือกทีนัง,ค่าประกนัของสายการบิน 
.ค่าเขา้สุสานโฮจิมินห(์ผ่านชม) 
.ค่าประกนัโควิด-19 (เดินทางเขา้เวียดนามไม่จาํเป็นตอ้งทาํประกนัโควิด) 

7. ค่าทปิไกดแ์ละพนักงานขบัรถ 5 บาท /ทรปิ/ ลูกคา้ ชาํระทีหัวหนา้ทวัร ์เมือเดินทางถึงประเทศเวียดนาม 
 
เงือนไขการสาํรองทีนงั 
. กรุณามดัจาํ ,  บาทในวันจองทีนังและส่งพาสปอร์ต ทีมีอายุคงเหลือไม่ตาํกวา่  เดือน และมีหนา้สาํหรบัประทับตราไม่นอ้ย

กว่า หนา้  
. คา่ใชจ้า่ยส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย  วัน 

3. กรณีทไีม่สามารถรว่มเดินทางได ้ กรุณาแจง้ใหผู้จ้ดัฯ ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย    วนัก่อนการเดินทาง  มิฉะนันทางผูจ้ดัฯ 
จาํเป็นตอ้งสงวนสิทธใินการคืนค่าเดินทาง ตามค่าใชจ้่ายทเีกิดขนึจรงิ 
 

หมายเหตุ 
 .รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  ทงันีถือเป็นเอกสทิธิของผูจ้ัด โดยยึดถือตามสภาพการณ ์
และ  ประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั    
2.รัตนทัวร์ ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ หรือ ออกเมืองทังจากเจา้หนา้ทีฝ่ายไทยและ เจา้หนา้ทีฝ่ายประเทศ
เวียดนาม   

.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่ชดเชยค่าเสียหายและค่าทวัร ์อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัทีนอกเหนือการควบคุมของทาง  
บริษทัฯ อาทิ การ  เกิดโรคติดต่อ การเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การล่าชา้ความไม่สงบภายในประเทศ ภยัพิบติัทาง 
ธรรมชาติ หรือการยกเลิกของเทียวบิน  


