
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY PROGRAM B L D HOTEL 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง - -  
CROWN HOTEL 
ระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง    
ฮานอย–ล่องเรือฮาลอง –ฮานอย - โชวหุ่์นกระบอกน ้ า -
การคา้ 36 สาย   

   
DELIGHT  HOTEL 
ระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม    
ฮานอย– ซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน– หมู่บา้นกั้ตกั้ต – 
ตลาดแห่งความรัก  

   
SUNNY MOUNTAIN HOTEL    
ระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี    ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ   - - 
 



 
 
 
 
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง        (-/-/D) 
11.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q 

เคาน์เตอร์สายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ (QR) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
13.55 น.    เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 834 

 สะดวกสบายกบัสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทวีส่ีวนตัวทุกทีน่ั่ง  

 (ท่านสามารถเลือกบริการดูหนัง, ฟังเพลง,เล่นเกมส์ ) (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง / ใช้เวลาบิน 
1.50 ช่ัวโมง )  

15.45 น.    เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ    เวยีดนาม ท่ีตั้งอยูภ่าคเหนือ เป็นเมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี น าท่านเดินทางขา้มแม่น ้ าแดง แม่น ้ าสายลอยฟ้าท่ีอยูสู่งกวา่ตวัเมือง 
ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบนัใช้
เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนัวา่ 
“Little Parris” เป็นเมืองหลวงท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่น ้ าลอ้มรอบเมือง เฉพาะ
กรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา่ 12 แห่ง จึงไดช่ื้อวา่ City of Lakes มีถนนหนทางท่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มี
อาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ท่ีงดงามโดดเด่นมากกวา่เมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนั
ฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ใหน้กัเดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลาย 
จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยงั ฮาลอง (Halong)  (มีระยะทางห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 170 กม. ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 3.50 ชัว่โมง) ซ่ึงกล่าวกนัวา่ ถา้การไปท่องเท่ียวประเทศเวียดนามเหนือจะไม่
สมบูรณ์แบบหากไม่ไดไ้ปจงัหวดั กวา่ง นิงห์ (Quang Ninh) ซ่ึงจงัหวดัน้ีมีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ 
มีทศันียภาพท่ีอาจน่าต่ืนตามากท่ีสุดในเวยีดนาม 

เยน็   บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั CROWN HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง     ล่องอ่าวฮาลอง–ถ า้สวรรค์– ฮานอย – ถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน า้                     (B/L/D)  
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ น าท่านลงเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคส์ร้างดว้ยความงดงาม
ดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกของอ่าวฮาลอง (Vinh Halong) อ่าวฮาลองซ่ึงจดัวา่เป็นเขตภูมิประเทศท่ีสวยงาม
ท่ีสุดในเวียดนามและไดรั้บการคดัเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกเม่ือปี 
พ.ศ. 2537 ชม อ่าวฮาลอง ซ่ึงประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็นมรดก
โลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
ความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน  ฯลฯ น าท่านชม ถ า้นางฟ้าหรือถ ้าสวรรค์  ชม
หินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนกั ถ ้าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือไม่นานมาน้ี ได้
มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ ้ า ซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้ าท่านจะชมความสวยงามตาม



 
 
 
 

ธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีท่ีลงตวัท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมงักร 
เสาค ้าฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค ์จากท่ีน่ีไดน้ าท่านชม เกาะไก่จูบกัน ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของอ่าวฮาลอง 
ลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะ หนัหนา้เขา้หากนั คลา้ย ๆ กบั ไก่ หรือ นก แลว้แต่จินตนาการของแต่ละ
ท่าน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนับนเรือ พร้อมทั้งชมทศันียภาพของอ่าวฮาลอง  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ฮานอย จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนย่านการค้า 36 สาย แต่ละถนนจะขาย
สินคา้เฉพาะอยา่ง เช่น ผา้ไหม ฝ้าย  รองเทา้ กระเป๋า  ของท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ชมโชว์หุ่นกระบอกน ้า หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้านท่ีแสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายท่ี
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของประเทศ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมแท้ๆ ของเวียดนาม แสดงพร้อมดว้ยวงดนตรีพื้นเมือง
บรรเลงประกอบ ท่ีหาชมไดเ้ฉพาะในประเทศเวยีดนาม 
ทีพ่กั DELIGHT HOTELระดับ 3 ดาว  หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม  ฮานอย – ซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน (รวมกระเช้า+รถราง)– หมู่บ้านกั้ตกั้ต –  
                       ตลาดแห่งความรัก                                                                                                    (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่าน เดินทางสู่ เมืองซาปา จงัหวดั ลาวไก สู่ขนุเขาหวา่งเหลียนเซิน ไปยงัเมืองซาปา เมืองซา
ปาเคยถูกให้สร้างข้ึนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศสท่ี เขา้มาปกครองในสมยัอาณานิคม ในปี พ.ศ. 
2465 และไดมี้การสร้างสถานีภูเขาข้ึน เพราะดว้ยเมืองซาปาโอบลอ้มดว้ยขุนเขานอ้ยใหญ่จึงท าให้มีอากาศ
เย็นตลอดปี ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวซ่ึงได้รับความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเวียดนาม โดยใช้เวลา
ประมาณ 5 ชม.โดยการนัง่รถโคช๊ปรับอากาศ 

เทีย่ง              บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นท่านนัง่กระเชา้กระเชา้ไฟฟ้าขา้มภูเขา ฟานซีปัน กวา่ 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
 (1 กระเช้านั่งได้ 15-20 ท่าน) ขา้มเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆ
หมอกท่ีลอยละล่องอยูร่อบๆชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดบัความสูง 3143 เมตร จุดท่ี
ไดรั้บการขนานมานวา่เป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทศัน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผสัอากาศท่ีหนาว
เยน็ตลอดทั้งปี หลงัจากนั้นน าท่านชมหมู่บ้านชาวเขากั้ตกั้ต เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้เก่าแก่แห่งเมืองซาปา 
ซ่ึงอพยพมาจากทางตอนใตข้องประเทศจีนเม่ือนานมาแลว้ โดยชาวบา้นท่ีน่ียงัอนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรม 
และการด ารงชีวติในแบบดั้งเดิมเอาไวอ้ยา่งเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอมือสีด าหรือน ้ าเงินเขม้ 
และชมความสวยงามของทิวทศัน์นาขั้นบนัได ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของเวียดนาม จากนั้นให้ท่านเดิน
ชมตลาดเมืองซาปา  เดินเท้าไปตามถนนสายหลักในเมืองซ่ึง  มีคนพื้นเมืองชาวเขาขายของให้กับ
นกัท่องเท่ียวสองขา้งทางก็มีสินคา้มาวางขายทั้งของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ตลาดเมืองซาปา



 
 
 
 

แบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นล่างเป็นตลาดสดส่วนชั้นบนเป็นตลาดขายเส้ือผา้ของชนเผา่ต่างๆซ่ึงมานัง่เยบ็ปัก
ถกัร้อยกนัเป็นแถวสีสันของเส้ือผา้สวยสดตามสไตล ์

เยน็             บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั SUNNY MOUNTAIN  HOTEL   หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

 

วนัทีส่ี่   ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ                                        (B/L/-) 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย  
กลางวนั              บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
               สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
17.20 น.            เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 835 
                   สะดวกสบายกบัสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทวีส่ีวนตัวทุกทีน่ั่ง (ท่านสามารถเลือก บริการดูหนัง,ฟังเพลง, 

                เล่นเกมส์ ) ( บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง / ใช้เวลาบิน 2 ช่ัวโมง )  
19.20 น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
ข้อควรควรทราบ : ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ2-3

ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ 
มเีตียงเสริม 

(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ 
ไม่มเีตียงเสริม 

(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน) 
พกัเดี่ยว 

19-22 เมษายน  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

17-20 พฤษภาคม 2561  14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

26-29 พฤษภาคม 2561 วนัวสิาขบูชา 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

02-05 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

14-17 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

07-10 กรกฎาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

27-30 กรกฎาคม 2561  วนัอาสาฬบูชา 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

11-14 สิงหาคม 2561    วนัแม่ 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

18-21 สิงหาคม 2561   14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

01-04 กนัยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 



 
 
 
 

13-16 กนัยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

13-16 ตุลาคม 2561 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

20-23 ตุลาคม 2561 วนัปิยะมหาราช 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 
 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 8,000 บาท  
พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางเพือ่การส ารองทีน่ั่ง  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 14 วนัท าการ บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนัท าการ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแล้ว

จ านวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั้นท่ีเกิดข้ึน 

 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

-ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว (Economy Class) 
-ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ (ไกด์+คนขบัรถ+หวัหนา้
ทวัร์) 

-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติ 
-ค่าโรงแรมท่ีพกั  3  คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) // • ค่าอาหาร
ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะ
เดินทางนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการทวัร์ 

-ค่าพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
-ค่าประกันอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการ
เดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

 

-ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว (พูดไทย)  

-ค่าน ้าหนกัสัมภาระข้ึนเคร่ืองคนละ 20 กิโลกรัม  



 
 
 
 

เอกสารเดินทาง  
1.หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง)  
2.หนงัสือเดินทางควรมีหนา้วา่ง ๆ ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง 
6. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  
7. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 


