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ราคาท่านละ 21,900 บาท 
เดินทางวนัที ่30 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62 
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วันแรก เชียงใหม่ – ฮานอย – ซิตีท้ัวร์ ฮานอย – น่ังรถไฟไปลาวไก 

07.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรูบ้ี ทราเวลคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.20 น. เดินทางจากเชียงใหม่ โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เทีย่วบนิที่ FD870 
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้ มคัคุเทศก์

ทอ้งถ่ินคอยตอ้นรับคณะท่ีสนามบิน น าท่านเยีย่มชม จตุัรัสบาดงิห์ (Ba Dinh SQUARE)  เป็นสถานท่ีท่ี โฮจิ
มินห์อ่าน ค าประกาศอิสรภาพ ในวนัท่ี 2 กนัยายน 1945 เพื่อประกาศถึงชยัชนะของชาวเวียดนามเหนือ
กองทพัฝร่ังเศส ประกาศถึงอิสรภาพ และความเป็นชาติ ของเวียดนาม เวียดนามจึงยดึถือว่า วนัท่ี 2 กนัยายน
ของทุกปี เป็นวนัชาติของเวยีดนาม  
 
 
 

 
 
 
จากนั้นเยีย่มชม สุสานประธานาธบิดีโฮจมินิห์ (Hochiminh Mausoluem) (น ำท่ำนชมบริเวณด้ำนนอก) 
ตั้งอยูบ่ริเวณจตุัรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานท่ี ท่ีเก็บร่างอนัไร้วญิญาณของ อดีตประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ วรีบุรุษท่ีชาวเวียดนามทัว่ทั้งประเทศใหค้วามเคารพ สุสานโฮจิมินห์เป็นอาคารทรงเรียบง่าย ซ่ึง
สร้างจ าลองรูปแบบของสุสานเลนินในกรุงมอสโควส์หภาพโซเวียตเม่ือปี ค.ศ.1973 และท าพิธีเปิดเป็น
ทางการใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปเคารพศพเมื่อปี ค.ศ.1975 ศพอาบน ้ ายาของลุงโฮนอน สงบน่ิงคลา้ยคนนอน
หลบัอยูภ่ายในโรงแกว้ สุสานแห่งน้ีหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป ตลอดจนกระเป๋าสะพายเขา้ไปในสุสานเด็ดขาด 
ภายในสุสานมีระบบความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด จึงไม่ควรส่งเสียงพดูคุย หรือหวัเราะเล่นกนัในระหว่างเขา้
ชมเพื่อ แสดงความเคารพและเป็นการใหเ้กียรติ กบัอดีตวรีบุรุษผูน้  าคนส าคญัของชาวเวียดนาม จากนั้นพา
ท่านชม วดัแห่งวรรณกรรม วดัโบราณ ซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานนบัร้อยปี เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก
และยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบจอ้งวนในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายช่ือผูส้อบผา่น
เป็น จอ้งวน และยงัมีศาลเทพเจา้ขงจ๊ือ และสานุศิษย ์ 
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น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย มีต  านานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงครามสู้
รบกบัจีน กษตัริยแ์ห่งเวียดนามไดท้ าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที 
ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้ปฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดง้บั
ดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ด้
กลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ 
และน าท่านเขา้ชม วดัหง๊อกเซิน แห่งทะเลสาบคืนดาบ เป็นวดัโบราณเก่าแก่ท่ีมีต  านานน่าสนใจและเป็น
สญัลกัษณ์ของความเช่ือในเร่ืองของอ านาจและยศฐาบรรดาศกัด์ิ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และ
เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเช่ือกนัว่าเต่าตวัน้ีคือ เต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็น
เวลาชา้นาน เพลิดเพลินใจไปกบัการชมภาพลายปูนป้ันระบายสีท่ีวิจิตรงดงาม อนัแสดงใหเ้ห็นฝีมือของชาว
เวียดนามอยา่งแทจ้ริง ถือเป็นวดัท่ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหผู้ม้าเยอืนไดเ้คารพสกัการะ  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
กรุงฮานอย ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ียีห่อ้ต่างๆ เช่น 
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ และอิสระใหท่้านไดช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดดงซวน 
(Dong Xuan Market) เป็นตลาดเก่าในเขตฮว่านเขียนของเมืองฮานอย เร่ิมแรกนั้นจดัตั้งโดยการบริหารงาน
ของฝร่ังเศสในปี 1889 และไดมี้การปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายคร้ัง ปัจจุบนัตลาดดงซวนเป็นตลาดคา้ส่ง
สินคา้ประเภทเส้ือผา้, เคร่ืองใชใ้นบา้นไปจนถึงสินคา้อาหารต่างๆ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ก่อนเดินทางไปสถานีรถไฟน าท่านสู่มินิโฮเทลเพื่อใหท่้านไดอ้าบน ้ า เปล่ียนเส้ือผา้ก่อนเดินทางโดยรถไฟสู่

ลาวไก โดยลกูคา้ 3 – 4 ท่านต่อหอ้งพกั 1 หอ้ง 
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20.00 น. น าท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟ  
21.30 น. ออกเดินทางไปยงัลาวไก โดยรถไฟแบบนอน ลาวไก (Lao Cai) เป็นเมืองท่ีอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ

ประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกบั มณฑลยนูนาน ประเทศจีน ลกัษณะภูมิประเทศ แบ่งออก เป็นแบบ
ต่างๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาต ่าๆ สูงๆ สลบักนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยอดเขาฟานซีปัง ซ่ึงสูงสุด ในระดบัน ้ าทะเลถึง 
3,143 เมตร ซ่ึงความสูงระดบัน้ีท าใหเ้ป็นยอดเขาท่ีสูงสุดในภูมิภาคอินโดจีน (รถไฟจะเป็นแบบเตียงนอน 4 
เตียงต่อ 1 ห้อง) 

วันที่สอง หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ยอดเขาฮัมรอง – น ้าตกซิลเวอร์ – ตลาด Love 
Market 

05.30 น. คณะเดินทางถึงเมืองลาวไก จากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมืองซาปา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมอืงซา
ปาเคยถกูใหส้ร้างข้ึนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศสท่ี เขา้มาปกครองในสมยัอาณานิคมในปี พ.ศ. 2465 
และได ้ มีการสร้างสถานีภูเขาข้ึน เพราะดว้ยเมืองซาปาโอบลอ้ม ดว้ยขุนเขานอ้ยใหญ่จึงทาใหมี้อากาศ
เยน็ตลอดปี ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวซ่ึงไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเวียดนาม 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทาง หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด าชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได น าท่านชมทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง 
ชมสวนไมด้อกและสวนหินท่ีสวยงามชมทิวทศัน์เมืองซาปาในมุมมองแบบ พาโนรามาเมืองซาปาลอ้มรอบ
ไปดว้ยเทือกเขา  

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางไปชม น า้ตก Silver Water Fall หรือชาวเวยีดนามเรียกว่า Thac Bac เป็นน ้ าตกท่ีมีความ
งดงามทางธรรมชาติ อยูบ่ริเวณริมถนนมคีวามสูงกว่า 100 เมตร ไหลลดัเลาะลงมาจากหนา้ผาหินลงมาสร้าง
ความสวยงาม และความประทบัใจไดอ้ยา่งมาก เราสามารถเดินข้ึนบนัไดท่ีเลียบข้ึนไปตามไหล่เขา ทางเดิน
ไปน ้ าตกเคา้ท าไดดี้ ใหข้ึ้นทางนึง ลงทางนึง มีจุดส าหรับยนืถ่ายภาพบนสะพานท่ีทอดขา้มสายน ้ าตก ซ่ึงจุดน้ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมายนืถ่ายภาพกนัเป็นจ านวนมากจากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด Love Market มีสินคา้ให้
ท่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมายไม่ว่าจะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงให้
อยา่งจุใจ     

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้พกัท่ี SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่สาม น่ังกระเช้าขึน้เขาฟาซิปัน – ฮานอย 

 
 
 
 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เดินทางข้ึนสู่ ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จน

ไดรั้บการกล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยา่งยิง่ สภาพป่าก็ยงัคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก สภาพ
เสน้ทางท่ีค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพิ้สมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการ
ทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
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 จากนั้นออกเดินทางกลบัสู่ ฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 - 5 ช่ัวโมง) นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายคุรบ 
1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรักษาความเป็น
เอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟต ์
น าท่านเขา้พกัท่ี THANG LONG OPERA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ส่ี  เจดีย์เฉินก๊วก – สนามบินนอยไบ – เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเยีย่มชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดียพ์ุทธศาสนาท่ีเก่าแก่สุดในกรุงฮานอย สร้างข้ึนในศต 6 โดย

กษตัริยเ์ลนามเดอ คร้ังเม่ือมีการสร้างเมืองข้ึนใหม่ เจดียน้ี์โดดเด่นทรงสูง มีตน้ศรีมหาโพธ์ิ อนัเป็นของขวญั
จากอินเดียปลกูไว ้อยูท่ี่ทะเลสาบทางตะวนัตก รอบๆวดัเป็นยา่นเมืองใหม่ท่ีไดช่ื้อว่า 'เบฟเวอร่ีฮิลลข์อง
ฮานอย' ต่อมาดดัแปลงน าเรือมาท าเป็นร้านอาหาร บรรยากาศดูดี หากมองจากดา้นนอกจะเห็นเจดียท์รงสูง 
ตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่น มองวิวทะเลสาบผา่นตน้ไมแ้ละพุ่มไม ้เชิญเท่ียวชมความสวยงามของ "วดัเฉินก๊วก" กนั
แบบใกลชิ้ด 

13.00 น. สมควรค่าแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อท าการเช็คอินเดินทางกลบัประเทศไทย 
15.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบนิที่ FD871 
16.55 น. คณะเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************************* 
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน 

30 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62 
ผูใ้หญ่ 21,900 บาท 

พกัเด่ียวช าระเพิ่ม 2,900 บาท 

**รำยกำรนี้ไม่มีรำคำเดก็ เด็กช ำระเท่ำกบัผู้ใหญ่** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (เชียงใหม่ – ฮานอย – เชียงใหม่) 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3. ค่าตัว๋รถไฟแบบนอน (4 เตียง/ 1 หอ้ง)  

 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกัรีดค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 500 บาท / ท่าน / ทริป 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 
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2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
 3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนัทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา

รันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า 
หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ
ไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้เม่ือ
ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 


