
 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย-ฮาลอง 
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วนัที�1 กรงุเทพ-ฮานอย-ซาปา-หบุเขาปากมงักร-ตลาดLove Market 



 

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ั�น4ประตู2 สนามบนิ
สวุรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอํานวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเว ียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์
เที�ยวบนิที� TG560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชั�วโมง) 

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเดนิทางสู่

เมอืงซาปา ซึ�งตั �งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับชายแดนจนี อยู่ในเขต
จังหวดัลาวไก ตัวเมอืงตั �งอยูบ่นระดับความสงูกวา่ระดับนํ�าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศ
หนาวเย็นตลอดปี ที�นี�จงึเป็นแหลง่ปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวที�สําคัญของเวยีดนาม อกี
ทั�งยังเป็นดนิแดนแห่งขนุเขาที�มคีวามหลากหลายของชาตพัินธุม์ากที�สดุในเวยีดนามอกี
ดว้ย ในอดตีเมอืงนี�ถูกพัฒนาขึ�นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั�งเศส สมัยที�เวยีดนามเป็น
อาณานคิมของฝรั�งเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านขึ�นไปชมบรเิวณหุบเขาปากมงักร Ham 
rong mountain ซึ�งท่านจะได ้ชมทะเลหมอกที�ปก
คลมุทั�วเมอืงซาปา ชมดอกไมเ้มอืงหนาวนานาพรรณ 
อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมอืงซาปา มคีวาม
สงูประมาณ 150 เมตร นําทา่นเดนิเทา้ขึ�นไปเที�ยวบน
ภเูขาลูก อันเป็นแหล่งศกึษาหาความรูท้างธรรมชาติ
วทิยาเพราะมพีชืพันธุไ์มน้านาชนดิที�หายากตลอดจน
ไมด้อกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมาก
ในช่วงฤดูหนาว จากนั�นขึ�นไปยังจุดชมววิสูงสุดของภูเขาลูกนี� ซ ึ�งทําเป็นบันไดสลับกับ
ทางเดนิเทา้พื�นราบผา่นสวนหนิธรรมชาตริปูร่างแปลกตาซึ�งมอีายนัุบพันปีสําหรับทางขึ�นจุด
ชมววินั�นวกไปเวยีนมาคลา้ยเดนิอยู่ในเขาวงกต  จนถงึบนจุดชมววิเพื�อถ่ายภาพของเมอืง
ซาปา รายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหวา่งเหลี�ยนเซิ�นและเมื�อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟาน
ซปัีน ความสงู 3,148 เมตร สงูกวา่ภเูขาลกูใดๆ ในอนิโดจนี สายหมอกเริ�มเคลื�อนตัวไปมา
อย่างชา้ๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทติยส์ภาพปรับเปลี�ยนไปมาทุกๆ หา้นาท ีววิหลังคาสี

แดงของวลิล่าคลาสสคิสไตลโ์คโลเนียลแบบฝรั�งเศส สลับกับสสีันของบรรดาบา้นเรือน
ผูค้น โบสถ์ครสิตต์ั �งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื�องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที�ตั �งอยู่ใจกลาง
เมอืงซาปาชา่งเป็นภาพที�สวยงามคุม้คา่จากการที�ทา่นไดม้าชม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุ ี�ปลาแซลมอล 
นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งที� ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปปิ�งมากมาย ไมว่า่
จะเป็นสนิคา้พื�นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิ�งใหอ้ยา่งจใุจ 

   พกัที� Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�2 ซาปา-หมูบ่า้นชาวเขาก ั�ตก ั�ต-นํ �าตกสเีงนิ-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นชาวเขาก ั�ต ก ั�ต หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บา้นนี�และชมแปลงนาขา้วแบบ
ขั �นบันได ออกเดินทางสู่นํ �าตกสเีงนิ เป็นนํ�าตกที�
สวยงามที�สุดในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซี

ปัน ซึ�งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนจากระยะไกล 
มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร มหีลายระดับ สายนํ�า
ลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านออกเดนิทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดมิ 

(ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชม.) จากนั�นนําท่านไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึ�ง



 

เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักท่องเที�ยวมานั�งพักผอ่นบรเิวณรมิ
ทะเลสาบแห่งนี�   ชม วดัหงอกเซิน  อยู่ร ิม
ทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึ�งเป็นเกาะเล็ก ๆ 
ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์
อยา่งหนึ�งของกรุงฮานอย จากนั�นคณะไปชอ้ปปิ�ง
ที� ถนน 36 สาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที� Delight Hotel Hanoi หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัที�3 ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์ฮาลอง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านสู่ จตัุรสับาด ิงห์  ณ จัตุรัสแห่งนี� เป็น
สถานที�ที� ท่ านโฮจิมินห์ได อ้่านคํ าประกาศ
อสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรั�งเศส ในวันที� 2 
กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ�น
ของฝรั�งเศสอยูถ่งึ48ปี ที�ตั �งของอาคารที�โดดเดน่ 
สงา่งาม ชม สสุานโฮจมินิห ์ภายในบรรจศุพอาบ
นํ�ายาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ใน
หอ้งปรับอากาศที�ขัดต่อความประสงคข์องท่านที�
ตอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่ห ้เขา้ชมดา้นในทกุวัน
จันทรแ์ละวันศุกร)์ นักท่องเที�ยวจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอย่างเงยีบสงบและสํารวม เขา้ไป
คารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรอืกระเป๋าถอืเขา้ไป
โดยเด็ดขาด จากนั�นนําท่านชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีปัจจุบันใชเ้ป็นที�รับรองแขกบา้น
แขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทั�งหลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืกกั �นใหถ้่ายรปูไดใ้น
ระยะไกล และต่อดว้ย บา้นพกัโฮจมินิห์ ที�เคยพํานักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 
บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้�งหลัง ยกพื�นดว้ยเสาสูง ชั �นล่างโปร่งไม่มผีนัง เป็นที�พักผ่อนและ
ตอ้นรับแขก ชั �นบนสดุเป็นหอ้งสมุด หอ้งทํางาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบงา่ย สะอาด มี
ขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที�ดี จนไดรั้บการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวยีดนาม 
จากนั�นนําท่าน ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชื�อวา่วัดแห่งรัก สรา้งดว้ยไมทั้�งหลัง เป็น
ศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั �งอยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูป
สี�เหลี�ยม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของ
มงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟต ์
  จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงฮาลองเบย ์ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองขา้งทางที�เป็น

หมู่บา้นสลับกับทอ้งนาที�จะเปลี�ยนไปตามฤดูกาล อา่วฮาลองย ์ในปี ค.ศ.1994 องคก์าร
UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถ
โคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิี
ชวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้ว  (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผอ่น
คลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซื�อของที�ระลกึจากทางรา้นคา้) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นไป ชอ้บปิ� งที�ตลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 

  พกัที� New Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�4 ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย-์ฮานอย-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



 

จากนั�นนําท่านออกเดนิทางสูท่่าเรอื เพื�อล่องเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิที�สรรคส์รา้ง
ดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่ 
1969 เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก อ่าวแห่งนี�เต็มไปดว้ย
ภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่าน
จะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่ง ๆ ทั�งเกาะ
หมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ นําท่านชม ถํ �า
นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแต่
สวยงามและน่าประทับใจยิ�งนักถํ�าแห่งนี�เพิ�ง
ถูกคน้พบเมื�อไม่นานมานี� ไดม้กีารประดับแสง
สตีามผนังและมุมต่าง ๆ ในถํ�า ซึ�งบรรยากาศ
ภายใน ถํ� าท่ านจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาตทิี�เสรมิเตมิแตง่โดยมนุษย ์  แสงสทีี�
ลงตัวทําใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั�ง รูปมังกร เสาคํ�าฟ้าทั�ง 4 เสา รูปปีก
อนิทร ีรูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซื�อสิ�นคา้ที�ระสกึต่างๆ 
ตามอัธยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และ
ใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื 

 จากนั�นนําท่านกลับสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเกา่แก ่ซึ�งจะมอีายุ
ครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึ�งเมอืง
แห่งนี�ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบ
ฝร ั�งเศส ตกึ อาคารที�สําคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสรา้งและนําท่านชมรอบเมอืงฮานอย 
บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศส ไดเ้วลาแก่สมควรนําทานเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน
นานาชาต ินอยบา่ย เพื�อเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� TG565 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง) (*บรกิารอาหาร และเครื�องดื�มบน
เครื�อง) 

22.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 
12-15 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

19-22 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

15-18 ม.ิย.61 13,900 13,900 3,500 

29 ม.ิย.-02 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 

13-16 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 

03-06 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 

17-20 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 

31 ส.ค.-03 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500 

14-17 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500 

28 ก.ย.-01 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

06-09 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

27-30 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลงิ 



 

 คา่ที�พักหอ้งคู ่ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (23 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�
พักและตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ �งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แต่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี�บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด 


