
เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5 วนั 4 คนื (DD) 
 

 

 

 
 

ลาวไก  ซาปา : ยอดเขาฮัมรอง  ยอดเขาฟานซิปน  Silver Water Fall  พัก 2 คืนซาปา 

ฮาลอง  :  ลองเรือ อาวฮาลอง  ถ้ํา Thien Cung มรดกโลก   

ฮานอย  :  พพิธิภัณฑโฮจิมินห  วัดเจดียเสาเดียว   วิหารวรรณกรรม  โชวหุนกระบอกน้ํา  
 ชอปปงถนน 36 สาย 
 

จุดเดนของทัวร 
 สายการบินนกแอร เดินทางไฟลทบิน เชา – กลับไฟลทบิน ค่ํา (เที่ยวเต็มอ่ิม สดุคุม) 
 เที่ยวฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา 

    ชมทะเลหมอก บนยอดเขาเมืองซาปา (HAM RONG MOUNTAIN)  
    พิชิตยอดเขาฟานซีปน ยอดเขาที่สูงที่สดุแหงเวียดนาม โดยการนัง่กระเชาไฟฟาขึ้นสู

ยอดเขา 
 ชอปปงจุใจ  ที่ตลาดเมืองซาปา และถนน 36 สาย กับสินคาหลากหลาย 
 พักที่ ซาปา 2 คืน / ฮาลอง 1 คืน / ฮานอย 1 คืน   พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 
 บริการอาหารรอนบนเครื่อง เที่ยวไป ทุกที่นั่ง 
   อาหารดี ไกดดี ผูรวมทางด ี
  รวมทิป 

 



เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5 วนั 4 คนื (DD) 
 

 

กําหนดการเดินทาง  
วันที่ ราคา พักเดี่ยว 

2 –  6  ส.ค. 60 16,955.- 3,000.- 

16 –  20 ส.ค. 60 16,955.- 3,000.- 

23 –  2 7 ส.ค. 60 16,955.- 3,000.- 

30 ส.ค.-3 ก.ย. 60 16,955.- 3,000.- 
6-10 ก.ย. 60 16,955.- 3,000.- 
13 – 17 ก.ย. 60 16,955.- 3,000.- 
20 – 24 ก.ย. 60 16,955.- 3,000.- 

27 ก.ย. –  1 ต.ค. 60 16,955.- 3,000. 

4-8 ต.ค. 60 16,955.- 3,000. 

11-15 ต.ค. 60 16,955. 3,000. 

18-22 ต.ค. 60 16,955. 3,000. 

25-29 ต.ค. 60 16,955. 3,000. 

1-5 พ.ย. 60 16,955. 3,000. 

8-12 พ.ย. 60 16,955. 3,000. 

15-19 พ.ย. 60 16,955. 3,000. 

22-26 พ.ย. 60 16,955. 3,000. 

29 พ.ย. –  3 ธ.ค. 60 16,955. 3,000. 

6-10 ธ.ค. 60 16,955. 3,000. 

13-17 ธ.ค. 60 16,955. 3,000. 

20-24 ธ.ค. 60 16,955. 3,000. 
 

วนัแรก                   กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา     

04.00 น. คณะพร้อมกนัที สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจา้หนา้ที

ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

06.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสาย การบินนกแอร์  เทียวบินที  DD 3202 

08.20 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
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นาํทา่น เดินทางสู่ เมืองซาปา จงัหวดั ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยงัเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้

สร้างขึนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรังเศสที เขา้  มาปกครองในสมยัอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และไดมี้

การสร้างสถานีภูเขาขึน เพราะด้วยเมืองซาปาโอบลอ้มด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทาํให้มีอากาศเยน็ตลอดปี 

ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเทียวซึงไดรั้บความนิยมมากทีสุดแห่งหนึงในเวยีดนาม  สัมผสัอากาศเยน็สบายๆ 

(โดยใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.โดยการนงัรถโคช้ปรับอากาศ) 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

15.30 น. แลว้ใหท้่านอิสระเทียวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินคา้ทอ้งถินและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้

เดินทางมารวมตวักนัอยูที่นี ดว้ยเครืองแต่งกายประจาํเผา่ต่างๆ ชมการแต่งกายทีสวยงามพร้อมเลือกซือสินคา้

ของทีระลึกของคนทอ้งถิน พร้อมบนัทึกภาพความประทบัใจ ยามไดม้าเยอืน.......เดินชมเมืองอยา่งเต็มอิม 

คาํ  บริการอาหารคาํ  ณ  ภัตตาคาร   

นําท่านเข้าสู่ทพีัก SUNNY MOUTAIN  HOTEL คืนท ี1  หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วนัทสีอง ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานซิปัน –  Silver  Water  Fall  – หมู่บ้านทาวนั – ซาปาคืนท ี2 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร..นาํท่านชมทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง เดินทางสู่กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยงั 

ยอดเขาฟานซิปัน เป็นสายทียาวทีสุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที 

ฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนไดรั้บการกล่าวขานว่า “ หลังคาแห่งอนิโด

จีน” บนความสูงจากระดบันาํทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิง 

สภาพป่าก็ยงัคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ชมทะเลหมอก ระหวา่งเดินทางสู่สถานีสุดทา้ยบน

ยอดเขา จากนนัเชิญเดินเทา้ขึนบนัใด 450 ขนัเพือพิชิตยอดเขา ชมภาพทีระลึกกบัป้ายหิน Fansipan 3.143 

เมตรทีสลกัใวบ้นยอดเขา  

 
 
 
 
 

 

เทยีง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  ออกเดินทางสู่ Silver  Water  Fall นาํตกสีเงิน เป็นนาํตกทีสวยงามทีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟาน 

ซีปัน ซึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล  มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดบั สายนาํ

ลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม แลว้นาํท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านทาวัน (Tavan Village) ชมวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนีและชมแปลงนาข้าวแบบขนับนัได ทีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา 

บนัทึกภาพในมุมมองต่างๆ สัมผสัอากาศทีเยน็สบาย ธรรมชาติยงับริสุทธิ 

คาํ    บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร…..บันทึกภาพยามราตรีเมืองซาปา ทมีีนักท่องเทยีวออกมาชมเมือง...... 

นําท่านเข้าสู่ทพีัก SUNNY MOUTAIN  HOTEL คืนท ี2  หรือระดับใกล้เคียงกัน 
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วนัทสีาม                  ซาปา – ฮานอย – ฮาลอง 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนนั นาํคณะเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ผา่นเส้นทางทีสูงชนั เพลิดเพลินกบัธรรมชาติ ของฝืนป่า ทิวเขา 

ชมความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองขา้งทาง บนัทึกภาพความประทบัใจยามได้มาเยือน แวะจุดพกัชม

ธรรมชาติ ทีนอ้ยคนนกัจะไดส้ัมผสั เป็นเส้นทางธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางต่อ หลงัจากชมธรรมชาติแบบทิวเขา มาเขา้บรรยากาศแบบชายทะเลแหล่งพกัผอ่นอีกรูปแบบของ

เวยีดนาม เดินทางสู่ ฮาลอง ซึงมีความงดงามและสมบูรณ์มาก จนทาํให้ไดรั้บการขึนทะเบียน เป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาติจากองคก์รยเูนสโกเ้มือปี พ.ศ.2537 เมืองทีเป็นแหล่งท่องเทียวติดอนัดบัโลก 

นําท่านเข้าสู่ทพีัก Blue Sky Hotel  www.halongblueskyhotel.com.vn     

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านอิสระช้อปปิงสินคา้พืนเมืองและของทีระลึกทีตลาดกลางคืน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการต่อรอง

สินคา้ไม่วา่จะเป็นกระเป๋าหรือสินคา้พนืเมืองต่างๆ มากมาย 

วนัทสีี  ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถํานางฟ้า – หมู่บ้านลอยนํา – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการ 

แสดงระบําตุ๊กตาใต้นํา  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเช้า เดินทางสู่ท่าเรือเพอื ล่องเรือชมความงดงามของ อ่าว

ฮาลอง หมายถึงอ่าวทีมงักรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนีเมืองครังดึก

ดาํบรรพ ์เชิญท่านสัมผสัจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง 

จนทาํให้ได้รับการขึนทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จาก

องคก์ารยเูนสโกเ้มือปี พ.ศ. 2537 สัมผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ

ทีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซ้อน

เรียงตวักนัอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ทีมีรูปร่างแปลกตา ลกัษณะ
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ทวัไปของอ่าวฮาลองนนัประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจาํนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนือทีกว่า 4,000 

ตารางกิโลเมตร ซึงเป็นส่วนหนึงของอ่าวตงัเกียของทะเลจีนใต ้และนาํท่านชม บ้านลอยนํา จากนนันาํท่าน

เขา้ชม ถํานางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยต่างๆ ภายในถาํ ทีประดบัตกแต่งดว้ยแสง สีสวยงาม หินแต่ละกอ้นจะมี

ลกัษณะคลา้ยกบัสัตวต์ามแต่ท่านจินตนาการ ชม กระชงัปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้

สาํหรับเลียง กุง้ หอย ปู ปลา เพอืให้นกัท่องเทียวสามารถเลือกซืออาหารทะเลสดๆไดจ้ากทีนี  

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั  บนเรือ (อาหารซีฟู๊ ด) ท่ามกลางววิทวิทศัน์ของอ่าวฮาลอง 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองฮานอย มีความหมายวา่ “เมืองทีมีแม่นาํไหลผา่น” ซึงหมายถึงแม่นาํแดงทีไหลผ่าน

ตวัเมืองฮานอย อนัเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตงัอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวติัศาสตร์

ยาวนานกวา่ 2,000 ปี นาํท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วดัหง๊อกเซิน 

  จากนนันาํท่านเดินทางสู่ ฮานอย  เมืองหลวง ของเวยีดนาม  

คาํ  บริการอาหารคาํ  ณ  ภัตตาคาร   

ชมการแสดง ระบําตุ๊กตานํา ศิลปกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชม

ความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในนาํผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเครืองดนตรีเวียดนามและ

พากยส์ดๆของคณะละคร) นาํเสนอเรืองราวในชีวิตประจาํวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม และบอก

กล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย แสดงศิลปวฒันธรรมของเวียดนามพืนบ้าน หุ่นกระบอกนํา ทมีีชือเสียงโด่งดังไปทวั

โลก...  

นําท่านเข้าสู่ทพีัก โรงแรม Delight Hotel  Ha Noi  หรือระดับใกล้เคียงกัน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทห้ีา               ฮานอย - ช้อปปิง - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนนั นาํท่านชม ชมสุสานลุงโฮ สร้างขึนเมือปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโส อดีตประธานาธิบดีโฮจิ

มินห์ ซึงไดรั้บการอาบนาํยาเป็นอยา่งดี อยูใ่นโลงแกว้ภายในห้องทีควบคุมอุณหภูมิคงที  

(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวนัจนัทร์, วนัศุกร์ และตลอดทงัเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของ

ทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได)้ ชมบา้นพกัทีอยู่อาศยัของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึงครัง

หนึงใชเ้ป็นศูนยบ์ญัชาการในสงครามเวียดนาม จากนนัชม วดัเจดีย์เสาเดียว One Pillar  Pagoda ทีมีอายุกวา่ 

400 ปี เป็นเจดียไ์มท้ีมีความงดงามมาก ตงัอยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบวัเป็นทีเคารพสักการะของชาว

เวยีดนามมาแต่โบราณ 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5 วนั 4 คนื (DD) 
 

 

บ่าย  นาํท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วดัโบราณ ทีมีประวติัความเป็นมายาวนานนบัร้อยปี เป็นมหาวิทยาลยัแห่ง

แรกและเป็นสถานทีใชส้อบจองหงวนในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายชือผูส้อบ

ผา่นเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจา้ขงจือ และสานุศิษย ์ปัจจุบนัเป็นวดัทีนกัเรียนนกัศึกษาเวียดนามมาขอ

พรในการสอบ ถึงเมืองฮานอย  อิสระช้อปปิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย 

กระเป๋า เสือผา้ รองเทา้ ของทีระลึกต่างๆ ฯลฯ 

 คาํ             บริการอาหารคาํ  ณ  ภัตตาคาร   

.....ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ   กรุงฮานอย ... 

 

20.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทยีวบินท ี  DD 3207 

23.00 น.  คณะเดินทางถึง  ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายการท่องเทยีวนีอาจเปลียนแปลง หรือสลบัสับเปลียนกันได้ตามความเหมาะสม  

โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทวัร์และผู้ประสานงานท้องถนิในครังนัน  ๆ 

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ และขึนอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

หนังสือเดนิทางไทยต้องมีอายุเหลือก่อนเดนิทางอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องทําวซ่ีา 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
ผูใ้หญ ่ทา่นละ   16,955 บาท / ทา่น 

พักเดยีวเพมิทา่นละ    3,000 .-  บาท 

 
 

Tax-Insurance-Fuel Charge   

ทเีรยีกเก็บโดยสายการบนิ ทางบรษิทัฯ คดิอตัรา  ณ วนัท ี25 มกราคม 2560 

หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิจากวนัดงักลา่ว  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บจากทา่นตามความเป็นจรงิ 
 



เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5 วนั 4 คนื (DD) 
 

 

 



เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5 วนั 4 คนื (DD) 
 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 ค่าตวัโดยสารชนัประหยัด โดยสารการบินนกแอร์  ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฮานอย – กรุงเทพฯ  

 ค่าภาษีสนามบินทกีรุงเทพฯและฮานอย 

 ค่าอาหารทุกมือตามทรีะบุในรายการ  

 ค่าโรงแรมทพัีกระดับมาตรฐาน 4 คืน 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเทยีวตลอดรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทที่องเทยีว ตามทรีะบุในรายการ 

 มัคคุเทศกภ์าษาไทย และเจ้าหน้าทดูีแลตลอดการเดินทาง  

 ค่าทปิไกด์เวียดนาม และ คนขับรถเวียดนาม (ไกดไ์ทยตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 1,000,000 บาท)  (ตามเงือนไขบริษัทฯ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาํหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว 

 ค่าอาหารและเครืองดืมนอกเหนือรายการ 

 ภาษีมูลค่าเพิม 7 % และหัก ณ ทจ่ีาย 3 % (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษ ีกรุณาแจ้งล่วงหน้า) 

เงอืนไขในการจอง   

- การจองครังแรกจ่ายเงินทงัหมดหรือมัดจาํทา่นละ 10,000 บาทส่วนทเีหลือชาํระก่อนเดินทาง 20 วัน 

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั หักค่าใชจ่้ายสาํหรับกรุ๊ปทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปทีมีการ      

การันตีค่ามดัจาํทีพกัไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึงไม่อาจขอคืนเงินได ้

- กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 - 30 วัน คิดค่าใช้จ่ายทา่นละ 10,000 บาท 

- กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของยอดจาํนวนเตม็ 

- ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 1-6 วัน บริษัทขอสงวนสทิธใินการไม่คืนเงินให้แก่ทา่น 

- ในระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเทยีวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจาก คณะถือว่าท่านสละสทิธทิ่าน    

ไม่สามารถ  เรียกร้องเงินหรือค่าบริการส่วนทขีาดจากบริษัทฯได้ 
 

หมายเหตกุารณ์เดนิทาง 

-     บริษทัฯ มีสทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรือสบัเปลยีนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทฯ  

-     ขอสงวนการเปลยีนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

       -    การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทยีวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชาํระค่า  

   ทวัร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  
สงิทคีวรนําตดิตวัไปดว้ย 
       :  แวน่ตากันแดด, หมวก, รองเทา้ใสส่บาย, ยาประจําตัว 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 
 


