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Let us be your Travel Companion... 



เวียดนามเหนือ 6วัน 3คืน 

ซาปา ฟานสิปัน ฮานอย นิงห์บิงห์  

หยุดยาวสงกรานต์..ไม่ลางาน 
นาข้ันบันได – น้้าตกสีเงิน - ตลาดซาปา - ยอดเขาฮัมรอง - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน -    

ยอดเขาฟานสิปัน - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต –  ทะเลสาบตะวันตก – ทะเลสาบคืนดาบ –       

สะพานแสงอาทิตย์ – สุสานโฮจิมินห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ล่องเรือกระจาด 

 พิเศษจัดเต็ม!! พักผ่อนเต็มอิ่ม ณ เมืองซาปา 2 คืน 
 

เดินทาง 12-17 เม.ย. 2562 
      

Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1  

เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง

และน้าท่านโหลดสัมภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


Day 2 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองซาปา – 

พรมแดนระหว่างจีนและเวียดนาม – วัด MAO – น้้าตกสีเงิน – ตลาดซาปายาม

ค่้าคืน 

01.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน   

NOK  AIR เที่ยวบินที่ DD…. 

03.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ซึ่งเป็นสนามบินหลักของ

ประเทศเวียดนามตอนเหนือ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับประทานอาหารเช้า 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่ายประมาณ 4-

5 ชัว่โมง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารสนามบิน เมนู เฝอไก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “เมืองซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอด

นิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรม

ของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝร่ังเศสที่ถูกราย

ล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขา

ฟานซีปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ท้าให้

เมืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

จากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 น้าท่านเดินทางสู่ พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน พรมแดนนี้เคยถูกปิดในช่วง



ระหว่างสงครามจีนและเวียดนามในปี ค.ศ. 1979-1993 หลังจากสงครามได้มีการเปิด

พรมแดนนี้ข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง จนเกิดเปน็ทางผ่านสา้คัญของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้า

มาเที่ยวประเทศเวียดนามและเมืองคุณหมิงประเทศจีน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการ

ท่องเที่ยวที่ส้าคัญแล้ว ยังเป็นจุดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าชนเผาที่ส้าคัญและ

ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย จากนั้นแวะสักการะ วัด MAO 

 น้าท่านเดินทางข้ึนไปชมวิวเมืองซาปาที่ ยอดเขาฮัมรอง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซาปา ทาง

ข้ึนจะเป็นการเดินข้ึนเขาตลอดแต่ไม่ชันมากนัก โดยจะมีจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวเลือกชม

ทั้งหมด 20 จุด เมื่อเดินข้ึนไปแล้วท่านสามารถมองเห็นวิวของเมืองซาปาได้ทั้งเมือง 

บ้านเรือนและตึกต่างๆ ที่มีสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะแบบฝร่ังเศส ผสมผสานกับกับ

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวิวของหุบเขาที่ทอดยาวเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซาปา 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน+ไวน์แดงดาลัด 

 ช่วงค่้าพาท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดซาปา เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินค้าที่มา

วางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตข้ึนมาจากชาวเขาท้องถ่ินที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่

จะเป็นผ้าปัก สร้อย ก้าไล และเคร่ืองประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมือง

มากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝร่ังเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้

เลือกนั่งได้ตามใจชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก โรงแรม Q SAPA Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

Day 3 : สถานีฟานซิปัน – นัง่รถไฟสู่กระเช้าฟานซิปัน  – นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขา

ฟานซิปัน – หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต – น้้าตกสีเงิน – ตลาดซาปา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านนั่งรถไฟสู่ สถานนีฟานสิปัน ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของ

ซาปาได้ระหว่างทางข้ึน เมื่อถึงสถานีฟานสิปัน น้าท่าน ข้ึนกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้า

ลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 

องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้้า ล้าธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็น

ที่ข้ึนช่ือของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัว

ซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่ก้าลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะ

เคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจาก

ระดับน้้าทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร น้าท่านเดินต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน 



ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บน 

จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบน

ยอดเขา    น้าท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิศทัศน์ และชมแนวเทือกเขาใน

เขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆ

ปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 จากนั้นน้าชม หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองซาปา ซึ่งอยู่ใน

ระดับความสูงกว่าน้้าทะเล 1,650 เมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ค้าว่า 

กั๊ตกั๊ต มีต้นก้าเนิดมาจากช่ือที่ใช้เรียกรถ 4 Wheel ของชาวฝร่ังเศสที่ได้ขับเข้ามายังพื้นที่

แห่งนี้เพื่อค้นหาแหล่งพลังงานทางธรรมชาติ ก่อนที่ชาวม้งด้าจะอพยพมาจากลุ่มแม่น้า้แยง

ซีเกียง ประเทศจีน เพื่อมาตั้งรกรากท้ามาหากินจนเกิดเป็นหมู่บ้าน และกลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยมในเวลาต่อมา ปัจจุบันกั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้งด้าที่นิยม

แต่งกายโทนสีน้้าเงินเข้มหรือด้า เป็นหมู่บ้านที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่

สวยงาม 

 น้าท่านชม น้้าตกสีเงิน น้้าตกที่สวยที่สุดในซาปา เป็นน้้าตกขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางป่าโปร่ง

ที่ถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา เส้นทางน้้าไหลลดหลั่นลงมาตามหน้าผาหินสูงกว่า 200-300 

เมตร น้้าตกแห่งนี้มีน้้าไหลหลากค่อนข้างรุนแรง ทางอุทยานจึงไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้้า แต่มี

จุดให้นักท่องเที่ยวสามารถยืนถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเป็นช่วงๆ และมีสะพานที่ทอดข้าม

น้้าตกให้ท่านได้ข้ึนไปเก็บภาพกับน้้าตกสีเงินได้อย่างสวยงาม 



เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 หลังจากรับประทานอาหารเย็น อิสระท่านเดินเที่ยวชมเมืองซาปายามค่้าคืน หรือช้อปปิ้ง

เลือกซื้อของฝาก ณ ตลาดซาปาอีกคร้ังตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก โรงแรม Q SAPA Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

Day 4 : เมืองซาปา – กรุงฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก -  ไหว้พระวัดเฉินก๊วก – 

ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ถนนสาย 36 เก่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังจากรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

4-5 ชัว่โมง  

 “กรุงฮานอย” ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม ค้าว่า “ฮานอย” หมายถึง

ตอนต้นของแม่น้้า ตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น้้าแดง ในสมัยนั้นกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนา

ข้ึนเป็นเมืองหลวง โดยใช้ช่ือว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียน

ได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีน และฝร่ังเศส ฮานอยจึง

กลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกคร้ังหลังจากได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 

ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ 

เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 น้าท่านเทีย่วชม ทะเลสาบตะวันตก เปน็ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ทีสุ่ดในเมืองฮานอย 

 จากนั้นน้าท่านสักการะ วัดเฉินก๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธในเวียดนาม ความโดด

เด่นของวัดนี้คือความวิจิตรงดงามของเจดีย์ทรงสูงสีอิฐที่มีความสูงกว่า 11 ช้ัน สามารถ

มองเห็นได้แต่ไกล วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ของกรุงฮานอยถูกสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 6 สมัย

ราชวงศ์ลี้ ช่ือเดิมของวัดนี้คือ คายก๊วก แปลว่า สร้างประเทศ ภายหลังได้เปลี่ยนช่ือวัดเป็น 

เฉินก๊วก แปลว่า พิทักษ์ประเทศ ทางเข้าของวัดจะมีต้นไม้อยู่ทั้งสองข้างทางขนาบข้างไป

ด้วยทะเลสาบตะวันตกที่งดงาม 

 น้าท่านเดินทางไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามต้านานเล่าขานกัน

มาว่า ในสมัยที่เวียดนามท้าสงครามกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามท้าการสู้รบเป็น

เวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจีนได้ จนเกิดความท้อแท้ วันหนึ่งได้ล่องเรือเข้ามา ณ 

ทะเลสาบแห่งนี้ ได้เจอกับเต่าตัวหนึ่งซึ่งที่ปากนั้นได้คาบดาบวิเศษอยู่และได้น้าดาบนั้นมา

ให้กับกษัตริย์เวียดนามเพื่อใช้ในการท้าสงคราม เมื่อกลับไปสู้รบกับประเทศจีนอีกคร้ังจนมี

ชัยชนะกลับมา ท้าให้บ้านเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วพระองค์จึงได้น้าดาบ

กลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี้ 



 น้าท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย์ สะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ 

เช่ือมระหว่างริมฝั่งกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุง

ฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถมองเห็น วัดเนินหยก ตั้งอยู่บนเกาะหยก ซึ่งเป็น

เกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปัตยกรรมและศิลปะ

การตกแต่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผู้น้าการ

ต่อต้านราชวงศ์หยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเป็นวิหารช้ันเดียว มีแท่นบูชาเทพเจ้า 

รวมถึงฆ้องและระฆังโบราณ มองออกไปจากสะพานแสงอาทิตย์จะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ข้ึน

พ้นน้้ามีช่ือเรียกว่าท้องถ่ินว่า ทาพรัว ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า ซึ่งในปัจจุบันในช่วงเปลี่ยน

ฤดูกาลยังสามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ 

 น้าทุกท่านเดินเลือกซื้อของบน ถนนสาย 36 เก่า มีช่ือพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟือง อดีตเคย

เป็นถนนที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่ง

นี้มีสินค้ามากมาย เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุง

ฮานอย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ เช่น เสื้อผ้า เคร่ืองเขิน งานฝีมือที่ท้าจาก

ไม้ เรือส้าเภาไม้จ้าลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ท้าข้ึนมาจากฝีมือคนเวียดนามอย่าง

แท้จริง เป็นต้น 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก โรงแรม Delight Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

Day 5 : กรุงฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท้าเนียบรัฐบาล – วัดเจดีย์เสา

เดียว – เมืองนิงห์บิงห์ – ตามก๊กหรือฮาลองบก – ล่องเรือชมตามก๊ก – กรุง

ฮานอย – สนามบิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังจากรับประทานอาหารเช้าน้าท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ที่

ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม ท่านโฮจิมินห์ อ่านค้าประกาศอิสรภาพของเวียดนาม

หลังจากจบสงครามโลกคร้ังที่สอง และน้าท่านเดินชมสถานที่ส้าคัญบริเวณจัตุรัส

ดังต่อไปนี้ 

 สุสานโฮจิมินห์ อาคารขนาดใหญ่สร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต สร้างข้ึนเพื่อล้ารึกถึง 

ท่านโฮจิมินห์ ผู้น้าการเคลื่อนไหวไปสู่การประกาศอิสรภาพของเวียดนาม ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบา

ดิงห์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านค้าประกาศอิสระภาพจากการที่ประเทศ

เวียดนามหลุดพ้นจากการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส และเป็นบุคคลส้าคัญในการก่อตั้ง



สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม   ศพของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในสุสานแห่งนี้ถูก

เก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมด้วยเทคนิคที่เป็นความลับทางการแพทย์ของรัสเซีย ซึ่ง

แพทย์ทางฝั่งตะวันตกยังไม่มีความช้านาญเทียบเท่า  

 ห่างจากสุสานโฮจิมินห์ไม่มากนักจะเป็น ท้าเนียบรัฐบาล อาคารทรงยุโรปสีเหลืองมัสตาร์ด

สไตล์โคโลเนียล รัฐบาลเวียดนามได้สร้างเพื่อมอบให้กับท่านโฮจิมินห์เพื่ออยู่อาศัย แต่ท่าน

โฮเลือกที่จะอยู่บ้านหลังเล็กๆด้านหลังแทน ปัจจุบันอาคารแห่งนี้จึงใช้เป็นที่ท้างานของ

รัฐบาล หรือ ท้าเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) นักท่องเที่ยวจึงไม่ได้รับ

อนุญาตให้เดินเข้าไปภายในอาคารหรือใกล้กับอาคารมากเกินไป แต่สามารถถ่ายรูปจาก

บริเวณรอบๆได้ 

 น้าท่านสัการะ วัดเจดีย์เสาเดียว วัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นของเวียดนามและเอเชียจน

ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ค เมือ่ปี ค.ศ.2007 ภายในประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม   

ปางสิบกร มีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม 

โดยตามต้านานถูกสร้างข้ึนสมัย พระเจ้าหลีไทโต ในปี ค.ศ.1049  พระองค์มีความประสงค์

อยากได้พระโอรส และทรงสุบินว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิมปรากฎกายที่สระบัวพร้อมกับประทาน

พระโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้พระโอรสอย่างที่ใจหวัง จึงโปรดให้

สร้างเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 หลังจากรับประทานอาหารน้าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ อยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอย

ลงมาประมาณ 90 กิโลเมตร พื้นที่แห่งนี้โอบล้อมด้วยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมือง   

นิงห์บิงห์เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน แต่ในภายหลังได้ย้ายเมืองหลวงไปเป็นเมืองฮานอย

แทน โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงเป็นอย่างมากคือ ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก หนึ่งใน

ภูมิทัศน์ที่มี ช่ือเสียงมากที่สุดของจังหวัดนิงห์บิงห์ อยู่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 

กิโลเมตร ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยู่รายล้อม คล้ายกับกุ้ยหลินเมืองจนี 

มีแม่น้้างอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภูเขาหินปูนจนเกิดเป็นถ้้าหินปูนทั้งหมดสามถ้้า จึงเป็น

ที่มาของช่ือ ตามก๊ก ซึ่งค้าว่าตามแปลว่าสาม และก๊กแปลว่าถ้้า ซึ่งถ้้าแห่งนี้จะมีน้้าไหลลอด

ถ้้าไปตามทางที่ถูกกัดเซาะ เมื่อมองจากด้านบนจะสามารถเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่

สวยงาม 

 เพลิดเพลินกับการ ล่องเรือกระจาด ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหง่านรายล้อมอยู่



มากมาย ตืน่ตากับการพายเรือที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมีลักษณะพิเศษคือการพายโดยใช้

เท้าถีบ ล่องเรือไปตามแม่น้้าทีตร่างอนน์ ชมวิถีชีวิตริมน้้าของชาวท้องถ่ิน ผ่านเข้าสู่เขต

ธรรมชาติวิวสองข้างทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสันแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนั้นเป็น

เส้นทางสู่การล่องเรือลอดถ้้า สามารถใช้ไฟฉายส่องดูหินงอกหินย้อยที่สวยงามขณะที่พาย

เรือลอดถ้้าได้ 

 น้าท่านเดินทางกลับเมืองฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารสนามบิน 

Day 6 : สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร 

01.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบนิที ่DD…. 

03.00 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

( หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดย        

จะค้านึงถึงผลประโยชน์ทีน่ักท่องเที่ยวได้รับเปน็ส้าคญั ) 

 

 

Let us be your Travel Companion 

UnithaiTrip 
 

 

 

 



อัตราค่าบริการ 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน้าเที่ยว ตามกฎหมายของ

ประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว หมายเหตุ 

12-17 เม.ย. 2562 17,999 17,999 5,000  

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 800 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของ

หัวหน้าทัวร์ทีดู่แลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร** 

*ตั๋วเครื่องบินส้าหรับ Infant 2,000 บาท/ท่าน* 



อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้้ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด           

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากทาง

เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส้าหรับผู้ที่ประสงค์พ้านักระยะสั้นในประเทศ

เวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ้านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 200 บาท/ท่าน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางข้ึนต่้า 30 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า  

 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขการจอง และ การช้าระเงิน  : 

 มัดจ้าท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท้าการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ้านวน  

 จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน 

 ส่วนที่เหลือ ช้าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช้าระไม่ครบตามจ้านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช้าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส้าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส้าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต้่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน

เงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  



5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบ

บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อม

ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด 

อาจท้าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ

คนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้

ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสน้าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวัน

นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท้าการจองทุกครั้ง 


