
 

ไฮไลท... พักสุดหรรูะดับ HI CLASS โรงแรม ระดับ 4 ดาวทุกคืน  

ไฮไลท... ขึ้นยอดเขาฟาซีปน+นั่งกระเชา ชมจุดที่สูงและสวยที่สดุของ
เวียดนาม  
ไฮไลท... นั่งชิงชา SUN WHEEL ชมทิวทัศนที่สวยงามของอาวฮาลองเบย  
ไฮไลท... นั่งกระเชา2 ชั้นที่ใหญที่สดุในโลก บรรจุคนไดถงึ 230 คน   



 

ไฮไลท... ชมโชวหุนกระบอกน้ํา สัญลักษณของเมืองเวียดนามที่ทานไมควร
พลาด 
ไฮไลท... อาหารพิเศษ!! บุฟเฟตนานาชาติ SEN // สุกี้ปลาแซลมอน + จิบ
ไวนรสนุม  
 
วันแรก กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – กระเชาฮาลองปารค-ตลาดกลางคืนฮาลอง 

                  โชวหุนกระบอกนํ้า 

05.30 น. คณะฯพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตูหมายเลข 4 

เคานเตอร D7-12 ของสายการบินไทย เจาหนาท่ีคอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง  

07.45 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินเวียดนาม เท่ียวบินท่ี TG560 

  รับประทานอาหารเชาและเครื่องดื่มบนเครื่อง  

09.35 น.     เดินทางถึง กรุงฮานอย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  พิเศษ++บุฟเฟหนานาชาติ SEN 

 

 

 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองฮาลอง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4ชม.) 



 

จากน้ัน นําทุกทาน นั่งกระเชา 2 ชั้น ขามทะเลที่

ใหญที่สุดในโลก ชมทิวทัศนที่แสนสวยงามของอาวฮา

ลองเบย ขามฝงสูเกาะอีกฝากฝงหนึ่งเพื่อใหทุกทานได

เปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศนความสวยงามของอาว

ฮาลองเบยโดยการนั่งชิงชาสวรรค  ซึ่งเปนอีกหนึ่ง

ประสบการณดีๆของการเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารหลังรับประทานอาหาร นําทาน ชอปปงตลาดไนท

พลาซา เมืองฮาลอง พบกับสินคาของฝาก ของที่ระลึก ที่

รวบรวมไวมากกวา 100 รานคา จากนั้นนําทุกทานชม การ

แสดงหุนกระบอกน้ํา ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคน

เวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ํา เปนที่กลาวขวัญของคน

ทุกชาติทุกภาษา 

 พักท่ี  โรงแรม Muong Thanh Grand Ha Long Hotel ระดับ 4ดาว หรือเทียบเทา

http://grandhalong.muongthanh.com     

 

 

 

 



 

วันท่ีสอง     ฮาลอง-ลองเรืออาวฮาลอง-ถ้าํนางฟา – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน – 

ถนน 36สาย - ฮานอย 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูทาเรือ เพื่อลองเรือชมความ

งามตามธรรมชาติ  ที่สรรคสรางดวยความงดงามดัง

ภาพวาดโดยจิตกรเอก อาวฮาลอง ประกอบดวยหมูเกาะ

นอยใหญกวา 1969 เกาะ ไดรับการประกาศเปน“มรดก

โลก”โดยองคการยูเนสโก อาวแหงนี้เต็มไปดวยภูเขา

หินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงาม

ของเกาะแกงตาง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ 

นําทานชมถ้ํานางฟา ชมหินงอกหินยอยมากมาย ลวนแต

สวยงามและนาประทับใจยิ่งนักถ้ําแหงนี้เพิ่งถูกคนพบเมื่อ

ไมนานมานี้ ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตาง ๆ ในถ้ํา ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ําทาน

จะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษย   แสงสีที่ลงตัวทําใหเกิด

จินตนาการรูปรางตาง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ําฟาทั้ง  4 เสา รูปปกอินทรี รูปนางฟา รูป

คูรักหนุมสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นคาที่ระสึกตางๆ ตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พรอมชมวิวทิวทัศนธรรมชาติอยางงดงาม และให

คณะมีเวลาพักผอนอยูบนเรือ ภัตตาคาร 

จากน้ัน  นําทานกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นคร

หลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปในป ค.ศ. 2010 กรุง

ฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแหงนี้

ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชม

สถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สําคัญตาง ยังคง

เปนการกอสรางและนําทานชมรอบเมืองฮานอย บานเรือน



 

สถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

(ระหวางการเดินทางแวะรานคาอิสระพักผอนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทาง

รานคา ลงรานชอปปง 2ราน) จากนั้นนําทานไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเปนทะเลสาบใจ

กลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเที่ยวมานั่งพักผอนบริเวณริมทะเลสาบแหงนี้  

ชม วัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสี

แดงสดใสถือเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของกรุงฮานอย จากน้ันคณะไปชอปปงที ่ถนน 36 สาย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักท่ี      โรงแรม Muong Thanh Ha Noi Centre hotel ระดับ 4ดาว เทียบเทา 

             http://hanoicentre.muongthanh.com/  

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสาม       ฮานอย – ซาปา –นั่งรถไฟตัวเมืองซาปา –นั่งกระเชาฟาซีปน -  พิชิตยอด

เขาฟาซีปนฟาซีปน  - LOVE MARKET 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากน้ัน  นําทานเดินทางสูเมืองซาปา ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับชายแดนจีน 

อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึง

มีอากาศหนาวเย็นตลอดป ที่นี่จึงเปนแหลงปลูกผักและผลไมเมืองหนาวที่สําคัญของ

เวียดนาม อีกทั้งยังเปนดินแดนแหงขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุมากที่สุดใน



 

เวียดนามอีกดวย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่

เวียดนามเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 

ชม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากน้ัน นําทานสัมผัสการน่ังรถไฟ ชมวิวเมือง

ซาปาท่ีเช่ือมตัวเมืองซาปากับทากระเชาขึ้นฟานซิปน จาก  ในเมืองชมวิวหุบเขาสวยๆตามไหล

ทางคุมคากับการไดมาเห็น 

 

 

 

 

 

จากนั้นทานสูสถานีกระเชา นั่งกระเชาขามภูเขากวา 7 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 15 

นาที ขามเทือกเขานอยใหญมากมายสู เทือกเขาฟานซีปน ทามกลางมวลเมฆหมอกที่

ลอยละลองอยูรอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 

เมตร จุดที่ไดรับการขนานมานวาเปนหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศนแบบพาโนรามา

พรอมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งป 

 

 

 

 

 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) อาหารพิเศษ++สุกี้ทะเลรวม  

และ ไวนแดงเริศรสที่ทานตองลองสัมผัส 

  

 

 

นําทานอิสระชอปปงที ่ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะเปน

สินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ 

 พักท่ี   โรงแรม  Sapa Highland Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

www.sapahighlandresort.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสี่ ซาปา – หมูบานก๊ัตกัต๊ – ฮานอย – กรุงเทพฯ 



 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานชมหมูบาน

ชาวเขากัตกัต เปนหมูบานชาวเขาเผามงเกาแกแหงเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต

ของประเทศจีนเมื่อนานมาแลว โดยชาวบานที่นี่ยังอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และการ

ดํารงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไวอยางเหนียวแนน เชน นิยมแตงกายดวยผาทอมือสีดําหรือน้ําเงิน

เขม และชมความสวยงามของทิวทัศนนาข้ันบันได ที่มีช่ือเสียงที่สุดแหงหนึ่งของเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอยเสนทาง

เดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ไดเวลาแกสมควรนําทาน

เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นอยบาย เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร

และสัมภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินท่ี TG565 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 



 

อัตราคาบริการ  
กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ 

เด็ก 

“””ไมมี
เตียงเสริม พัก
กับผูใหญ 2 

ทาน 

พักเด่ียว 

จํานวนทีน่ั่ง 

29ธ.ค – 1ม.ค 62 25,999 24,999 4,500 31 

30ธ.ค – 2ม.ค 62 25,999 24,999 4,500 31 

 
ราคานี้เปนราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวรแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินคาจองทัวรคาทัวรไดในทุก

กรณี 

หมายเหตุ :  
1.อัตราคาบริการเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร ไมสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได และ/  
หรือ ขอคืนเงินคาทัวร คาจองทัวร 
2.กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมต่ํากวา 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได บริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
กอนการเดินทางอยางนอย10 วัน  
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบริการ เนื่องจาก คาภาษี เซอรชารทน้ํามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผล
มาจากอัตราแลกเปลี่ยน  
4.กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง มิฉะนั้น  
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  
ประกาศสําคัญ 
สายการบิน มีนโยบายใน จํากัดน้ําหนักทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม กรณีน้ําหนักกระเปาเกิน 30 กิโลกรัมทาน

ตองชําระคาน้ําหนักสวนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุปออกเดินทางได 15

ทานขึ้นไป  
อัตรานี้รวม 

คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย,คาน้ําหนักกระเปาทั้งไป-

กลับ 30 กก., คาภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย , คาที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 3 คืนพักหองละ 2-3 ทาน, 

คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ , คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ , อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุ



 

ไวในรายการ , คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

บริษัทฯประกันภัย  

 

อัตรานี้ไมรวม  -   

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %,  คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ,คาระวางน้ําหนักหากเกิน 30 กิโลกรัม  

คาทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ ทานละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกคา 1 ทาน) 

****หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหนา

วางติดกันอยางนอย 2 หนา / การจองทัวร ทานละ 10,000 บาทที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย20วัน 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุก

กรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถา

ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน

มัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เนื่องจากรายการทัวรแบบเหมาเหมาจาย 

หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาสงสําเนาหนังสือเดินทางใหบริษัทฯ กอนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะไดสงใหทางสายการ

บินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้น

ไป (นับจากวันออกเดินทาง) และตองเหลือหนาวางสําหรับแสตมปวีซามากกวา 2 หนาขึ้นไป   

หมายเหตุ :  

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน
ลูกคาและบริษัท 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง15 ทาน 

2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบนิ,การยกเลิกบิน,การประทวง, การนัดหยุดงาน

, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม

และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 



 

6. กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระคาบริการ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชน

แกตัวทานและสมาชิกเอง และเมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯจะถือวา

ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆในบริษัทฯ กําหนด 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไม

สามารถรับประกันได 

9.กรณีผูเดนิทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  

11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. การขับรถในเวียดนาม จํากัดความเร็ว ไมเกิน 60-80 กมตอชั่วโมง (แลวแตพื้นที่) 

13. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่ อาทิการนัดหยุดงาน 

จลาจลเหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่

กําหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบนิที่ใชในเที่ยวบินนั้นๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาที่กําหนด โดยคาใชจาย

เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชาจากอุบัติเหตุตางๆ

ฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ

เอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิกเปน

สําคัญ  

 

“ 

 


