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เวยีดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วนั 3คนื 
(THAI AIR ASIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที1่   กรุงเทพ-ฮานอย 
04.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน

แอร์เอเชีย (FD) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD642 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง) 
08.45 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซ่ึง

ตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยูใ่นเขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมืองตั้งอยูบ่น
ระดบัความสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกั
และผลไมเ้มืองหนาวท่ีส าคญัของเวียดนาม อีกทั้งยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของ
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ชาติพนัธ์ุมากท่ีสุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาข้ึนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส 
สมยัท่ีเวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านข้ึนไปชมบริเวณหุบเขาปากมังกร Ham rong moun-
tain ซ่ึงท่านจะได ้ชมทะเลหมอกท่ีปกคลุมทัว่เมืองซาปา ชม
ดอกไมเ้มืองหนาวนานาพรรณ อนัสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ 
กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร น าท่านเดิน
เทา้ข้ึนไปเท่ียวบนภูเขาลูก อนัเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทาง
ธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพนัธ์ุไมน้านาชนิดท่ีหายากตลอดจนไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธ์ุสวยสด
งดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นข้ึนไปยงัจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกน้ี ซ่ึงท าเป็นบนัไดสลบักบั
ทางเดินเทา้พื้นราบผา่นสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซ่ึงมีอายุนบัพนัปีส าหรับทางข้ึนจุดชมวิวนั้น
วกไปเวียนมาคลา้ยเดินอยูใ่นเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพของเมืองซาปา รายลอ้มไปดว้ย
เทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซ่ินและเม่ือมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่า
ภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเร่ิมเคล่ือนตวัไปมาอยา่งช้าๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอาทิตยส์ภาพ
ปรับเปล่ียนไปมาทุกๆ ห้านาที วิวหลงัคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลบั
กบัสีสันของบรรดาบา้นเรือนผูค้น โบสถค์ริสตต์ั้งเด่นเป็นสง่าอยูเ่บ้ืองล่างถนนหนทางและทะเลสาปท่ี
ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพท่ีสวยงามคุม้ค่าจากการท่ีท่านไดม้าชม 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น สุดพเิศษ!! สุกีป้ลาแซลมอล 
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดLove Market มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้
พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

   พกัที ่Holiday sapa Hotel หรือเทยีบเท่า 
วนัที2่   ซาปา-ฮานอย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านน้ีและชมแปลงนาข้าวแบบ
ขั้นบนัได ออกเดินทางสู่น ้าตกสีเงิน เป็นน ้าตกท่ีสวยงามท่ีสุดในเมืองซา
ปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจาก
ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดบั สายน ้าลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอยเส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) จากนั้นน าท่านไปชม 
ทะเลสาบคืนดาบ  ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาว
ฮานอยและนกัท่องเท่ียวมานัง่พกัผอ่นบริเวณริมทะเลสาบแห่งน้ี  ชม 
วดัหงอกเซิน อยูริ่มทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ 
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ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของกรุงฮานอย จากนั้นคณะไปชอ้ปป้ิงท่ี ถนน 
36 สาย 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
   พกัที ่Delight Hotel Hanoi หรือเทยีบเท่า 

วนัที3่   ฮานอย-ฮาลอง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์  ณ จตุัรัสแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีท่านโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพของ
เวยีดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2488 หลงัจากตกเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสอยูถึ่ง48ปี 
ท่ีตั้งของอาคารท่ีโดดเด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน ้ ายาของโฮจิมินห์ นอน
สงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศท่ีขดัต่อความประสงคข์องท่านท่ีตอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้า
ชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นกัท่องเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขา้คิวอยา่งเงียบสงบและส ารวม เขา้

ไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือ
เขา้ไปโดยเด็ดขาด จากนั้นน าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบนัใช้เป็นท่ีรับรอง
แขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั มีทหารเฝ้าห้ามเขา้ไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้
ถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วย บ้านพักโฮจิมินห์ ท่ีเคยพ านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 
2501-2512 บา้นพกัสร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนงั เป็นท่ี
พกัผ่อนและตอ้นรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องท างาน และห้องนอน บ้านจะ

เรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกบัเป็นตวัอยา่งท่ีดี จนไดรั้บการยกยอ่งเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม 
จากนั้นน าท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกช่ือวา่วดัแห่งรัก สร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั เป็นศาลาเก๋งจีนหลงั
เดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่นตน้เสาเดียวปักอยูใ่นสระบวัขนาดกลางรูปส่ีเหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจา้
แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อนิเตอร์บุฟเฟต์ 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีเป็นหมู่บา้นสลบักบั

ทอ้งนาท่ีจะเปล่ียนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย์ ในปี ค.ศ.1994 องค์การUNESSCO ประกาศให้เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 
กิโลเมตร ให้ท่านสัมผสับรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าว  
(ระหวา่งการเดินทางแวะร้านคา้อิสระพกัผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากทางร้านคา้) 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
น าท่านไป ช้อบป้ิงทีต่ลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) 

  พกัที ่New Star Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัที4่   ฮาลอง-ฮานอย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชม
ความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรคส์ร้างดว้ยความงดงาม
ดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่
เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น
“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งน้ีเต็มไป
ดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา 
เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ น าท่านชม ถ ้านางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่า
ประทบัใจยิ่งนกัถ ้ าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือไม่นานมาน้ี ไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมุมต่าง ๆ 
ในถ ้า ซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์  แสงสี
ท่ีลงตวัท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมงักร เสาค ้ าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูป
นางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซ้ือส้ินคา้ท่ีระสึกต่างๆ ตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลา
พกัผ่อนอยู่บนเรือ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านกลบัสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปี
ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรักษาความเป็น
เอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่าง ยงัคงเป็นการ
ก่อสร้างและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ไดเ้วลาแก่สมควรน า
ทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD645 (ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.55 ช่ัวโมง) 

22.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเดี่ยว 

25-28 ส.ค.60 12,900 12,900 3,500 

05-08 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

06-09 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

07-10 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

12-15 ต.ค.60 13,900 13,900 3,500 

13-16 ต.ค.60 13,900 13,900 3,500 
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14-17 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

19-22 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

21-24 ต.ค.60 14,900 14,900 3,500 

22-25 ต.ค.60 14,900 14,900 3,500 

26-29 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

27-30 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

28-30 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

02-05 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

03-06 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

04-07 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

09-12 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

10-13 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

16-19 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

17-20 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

18-21 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

23-26 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

24-27 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

25-28 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

30 พ.ย.-03 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

02-05 ธ.ค.60 13,900 13,900 3,500 

07-10 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

08-11 ธ.ค.60 13,900 13,900 3,500 

09-12 ธ.ค.60 14,900 14,900 3,500 

14-17 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

15-18 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

16-19 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

21-24 ธ.ค.60 13,900 13,900 4,000 

22-25 ธ.ค.60 13,900 13,900 4,000 

23-26 ธ.ค.60 13,900 13,900 4,000 

31 ธ.ค.-03 ม.ค.61 15,900 15,900 4,000 

04-07 ม.ค.61 13,900 13,900 4,000 

05-08 ม.ค.61 13,900 13,900 4,000 
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06-09 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

11-14 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

12-15 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

13-16 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

18-21 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

19-22 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

20-23 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

25-28 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

26-29 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

27-30 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

01-04 ก.พ.61 12,900 12,900 3,500 

02-05 ก.พ.61 12,900 12,900 3,500 

03-06 ก.พ.61 12,900 12,900 3,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 ค่าท่ีพกัหอ้งคู ่ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถน าเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทวัร์ ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
 ค่าทปิคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วนัล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทปิ 
   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 5,000 บาท พร้อมกบัเตรียม

เอกสารส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 
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 การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์
ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสาร
ทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
กรณุาโอนเงินเข้าบญัชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 ไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ 15วนั 

ก่อนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน 

ในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ

ไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และอุบติัเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ีไม่วา่เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษทั
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 


