
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY PROGRAM B L D HOTEL 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง - - � 
VANHAI  HOTELl   
ระดบั " ดาว  หรือเทียบเท่า 

วนัที'สอง   
ฮานอย–ล่องเรือฮาลอง –ฮานอย - โชวหุ่์นกระบอกนํ- า -
การคา้ "0 สาย   

� � � 
SANTA BARBARA HOTEL 
ระดบั " ดาว  หรือเทียบเท่า 

วนัที'สาม   
ฮานอย -ลาวกาย – ซาปา – ยอดเขาฟาสนซิปัน– หุบเขา
ฮามลอง – ตลาดแห่งความรัก  

� � � 
SAPA  CHARM  HOTEL    
ระดบั > ดาว  หรือเทียบเท่า 

วนัที'สี'     ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ � � - - 
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง        (-/-/D) 
%1.(0 น. คณะพร้อมกนัที' สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั7น 8 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q 

เคาน์เตอร์สายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ (QR) เจา้หนา้ที'ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
%?.@@ น.    เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีEยวบินทีE QR F?8 

 สะดวกสบายกบัสายการบิน ระดับ @ ดาว มีทวีส่ีวนตัวทุกทีEนัEง  
 (ท่านสามารถเลือกบริการดูหนัง, ฟังเพลง,เล่นเกมส์ ) (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง / ใช้เวลาบิน 

1.50 ชั�วโมง )  



 

 

 

 

%@.8@ น.    เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ    เวยีดนาม ที'ตั-งอยูภ่าคเหนือ เป็นเมืองที'มี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ I,KKK ปี นาํท่านเดินทางขา้มแม่นํ- าแดง แม่นํ- าสายลอยฟ้าที'อยูสู่งกวา่ตวัเมือง 
ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที'ออกแบบโดยสถาปนิกหอไอเฟลของฝรั'งเศส ปัจจุบนัใช้
เฉพาะรถไฟเท่านั-น กรุงฮานอยในอดีตไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงที'สวยที'สุดในเอเชีย เรียกกนัวา่ 
“Little Parris” เป็นเมืองหลวงที'ไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่นํ- าลอ้มรอบเมือง เฉพาะ
กรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา่ XI แห่ง จึงไดชื้'อวา่ City of Lakes มีถนนหนทางที'ร่มรื'นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มี
อาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที'งดงามโดดเด่นมากกวา่เมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนั
ฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ใหน้กัเดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี-อยา่งไม่เสื'อมคลาย 
จากนั-น นาํท่านเดินทางต่อไปยงั ฮาลอง (Halong)  (มีระยะทางห่างจากเมืองฮานอยประมาณ XbK กม. ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ ".dK ชั'วโมง) ซึ' งกล่าวกนัวา่ ถา้การไปท่องเที'ยวประเทศเวียดนามเหนือจะไม่
สมบูรณ์แบบหากไม่ไดไ้ปจงัหวดั กวา่ง นิงห์ (Quang Ninh) ซึ' งจงัหวดันี- มีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ 
มีทศันียภาพที'อาจน่าตื'นตามากที'สุดในเวยีดนาม 

เยน็  � บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร 

ทีEพกั VANHAI  HOTELl  ระดบั " ดาว  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีEสอง     ล่องอ่าวฮาลอง–ถํ7าสวรรค์– ฮานอย – ถนน ?Q สาย - โชว์หุ่นกระบอกนํ7า                     (B/L/D)  
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั-นเดินทางสู่ท่าเรือ นาํท่านลงเรือเพื'อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที'สรรคส์ร้างดว้ยความงดงาม
ดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกของอ่าวฮาลอง (Vinh Halong) อ่าวฮาลองซึ' งจดัวา่เป็นเขตภูมิประเทศที'สวยงาม
ที'สุดในเวียดนามและไดรั้บการคดัเลือกจากองค์การยเูนสโก (UNESCO) ให้เป็นหนึ' งในมรดกโลกเมื'อปี 
พ.ศ. 2537 ชม อ่าวฮาลอง ซึ' งประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ X,oKK เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็นมรดก
โลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี- เต็มไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
ความงามของเกาะต่างๆ ทั-งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน  ฯลฯ นาํท่านชม ถํ7านางฟ้าหรือถํ7าสวรรค์  ชม
หินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ'งนกั ถํ-าแห่งนี- เพิ'งถูกคน้พบเมื'อไม่นานมานี-  ได้
มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถํ- า ซึ' งบรรยากาศภายในถํ- าท่านจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาติที'เสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีที'ลงตวัทาํให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั-ง รูปมงักร 
เสาคํ-าฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค ์จากที'นี'ไดน้าํท่านชม เกาะไก่จูบกัน ซึ' งถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของอ่าวฮาลอง 
ลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  I เกาะ หนัหนา้เขา้หากนั คลา้ย ๆ กบั ไก่ หรือ นก แลว้แต่จินตนาการของแต่ละ
ท่าน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนับนเรือ พร้อมทั7งชมทศันียภาพของอ่าวฮาลอง  



 

 

 

 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ฮานอย จากนั-นอิสระชอ้ปปิ- งที' ถนนย่านการค้า ?Q สาย แต่ละถนนจะขาย
สินคา้เฉพาะอยา่ง เช่น ผา้ไหม ฝ้าย  รองเทา้ กระเป๋า  ของที'ระลึก 

คํEา บริการอาหารคํEา ณ ภัตตาคาร  
ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ7า หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื-นบ้านที'แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายที'
เกี'ยวกบัประวติัศาสตร์ของประเทศ ซึ' งเป็นวฒันธรรมแท้ๆ ของเวียดนาม แสดงพร้อมดว้ยวงดนตรีพื-นเมือง
บรรเลงประกอบ ที'หาชมไดเ้ฉพาะในประเทศเวยีดนาม 
ทีEพกั SANTA BARBARA HOTELระดับ ? ดาว  หรือเทยีบเท่า  

วนัทีEสาม  ฮานอย -ลาวกาย – ซาปา – ยอดเขาฟาสนซิปัน– หุบเขาฮามลอง – ตลาดแห่งความรัก 
(B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื7อทีE ?) 
หลงัอาหาร นาํท่าน เดินทางสู่ เมืองซาปา จงัหวดั ลาวไก สู่ขนุเขาหวา่งเหลียนเซิน ไปยงัเมืองซาปา เมืองซา
ปาเคยถูกให้สร้างขึ-นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั'งเศสที' เขา้มาปกครองในสมยัอาณานิคม ในปี พ.ศ. 
2465 และไดมี้การสร้างสถานีภูเขาขึ-น เพราะดว้ยเมืองซาปาโอบลอ้มดว้ยขุนเขานอ้ยใหญ่จึงทาํให้มีอากาศ
เย็นตลอดปี ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเที'ยวซึ' งได้รับความนิยมมากที'สุดแห่งหนึ' งในเวียดนาม โดยใช้เวลา
ประมาณ 5 ชม.โดยการนั'งรถโคช๊ปรับอากาศ 

เทีEยง              บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื7อทีE 8) 
จากนั-นท่านนั'งกระเช้ากระเช้าไฟฟ้าขา้มภูเขา ฟานซีปัน กว่า b กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ IK นาที (X 
กระเชา้นั'งได ้Xd-IK ท่าน) ขา้มเทือกเขานอ้ยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที'
ลอยละล่องอยูร่อบๆชมทศันียภาพที'แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดบัความสูง "X>" เมตร จุดที'ไดรั้บการ
ขนานมานวา่เป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทศัน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผสัอากาศที'หนาวเยน็ตลอดทั-ง
ปีหลงัจากนั-นนาํท่านชมบริเวณ หุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซึ' งท่านจะไดช้มทะเลหมอกที'ปก
คลุมทั'วเมืองซาปา ชมดอกไมเ้มือง หนาวนานาพรรณอนัสวยงาม ภูเขาเล็กๆ ที'ตั-งเด่นเป็นสง่า กลางเมืองซา
ปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร ท่านจะตอ้งเดินเทา้ขึ-นไปเที'ยวบนภูเขาลูกนี-บนภูเขาลูกนี- เป็นแหล่งศึกษา
หาความรู้ทางธรรมชาติวทิยาเพราะมีพืชพนัธ์ุไมน้านาชนิดที'หายากตลอดจนไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธ์ุ
สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั-นจึงเดินเทา้ต่อขึ-นไปยงัจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี- ซึ' งทาํเป็น
บนัไดสลบักบัทางเดินเทา้พื-นราบผา่นสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ'งมีอายนุบัพนัปีสําหรับทางขึ-นจุด
ชมววินั-นวกไปเวยีน มาคลา้ยเดินอยูใ่นเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื'อถ่ายภาพภาพของเมืองซาปาตั-งเด่น
เป็นสง่าอยูเ่บื-องล่างห้อมลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหวา่งเหลี'ยนเซิ'นและเมื'อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซี
ปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกวา่ภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สายหมอกเริ'มเคลื'อนตวัไปมาอยา่งชา้ๆ เมฆหมอ



 

 

 

 

กบดบงัแสงอาทิตยส์ภาพปรับเปลี'ยนไปมาทุกๆ ห้านาที หลงัคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียล
แบบฝรั'งเศส สลบักบัสีสันของบรรดาบา้นเรือนผูค้น โบสถ์คริสตต์ั-งเด่นเป็นสง่าอยูเ่บื-องล่างถนนหนทาง
และทะเลสาปที'ตั-งอยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพที'สวยงามคุม้ค่าจากการที'ท่านไดม้าชม นาํท่านชม
ตลาดเมืองซาปา เดินเทา้ไปตามถนนสายหลกัในเมืองซึ' ง มีคนพื-นเมืองชาวเขาขายของให้กบันกัท่องเที'ยว
สองขา้งทางก็มีสินคา้มาวางขายทั-งของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ตลาดเมืองซาปาแบ่งออกเป็น
สองชั-นชั-นล่างเป็นตลาดสดส่วนชั-นบนเป็นตลาดขายเสื-อผา้ของชนเผา่ต่างๆซึ' งมานั'งเยบ็ปักถกัร้อยกนัเป็น
แถวสีสันของเสื-อผา้สวยสดตามสไตล ์

เยน็             บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (มื7อทีE @)  
นําท่านเข้าสู่ทีEพกั SAPA  CHARM  HOTEL   หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 
 

 

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

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย จงัหวดั ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยงัเมืองซาปา 
เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ-นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั'งเศสที' เขา้มาปกครองในสมยัอาณานิคม ในปี 
พ.ศ. 2465 และไดมี้การสร้างสถานีภูเขาขึ-น เพราะดว้ยเมืองซาปาโอบลอ้มดว้ยขุนเขานอ้ยใหญ่จึงทาํให้มี
อากาศเยน็ตลอดปี ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเที'ยวซึ' งไดรั้บความนิยมมากที'สุดแห่งหนึ'งในเวียดนาม โดยใช้เวลา
ประมาณ 5 ชม.โดยการนั'งรถโคช๊ปรับอากาศ 

กลางวนั              บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
               สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื'อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
%].^( น.            เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ เทีEยวบินทีE QR F?@ 
                   สะดวกสบายกบัสายการบิน ระดับ @ ดาว มีทวีส่ีวนตัวทุกทีEนัEง (ท่านสามารถเลอืก บริการดูหนัง,ฟังเพลง, 
                เล่นเกมส์ ) ( บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง / ใช้เวลาบิน 2 ชั�วโมง )  
%_.^( น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

���������������������������� ขอบคุณทุกท่านทีEใช้บริการ �������������������������������� 
ข้อควรควรทราบ : สําหรับท่านทีEต้องออกตัbวภายในประเทศ (เครืEองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้าทีEฝ่ายขายก่อนทําการออก ตัbวเนืEองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีEยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ  



 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้ อ ง ล ะ ^ -?
ท่าน 

เด็กอายุตํEากว่า %^ ขวบ 
มเีตียงเสริม 
(เด็ก %+ผู้ใหญ่^ ท่าน) 

เด็กอายุตํEากว่า %^ ขวบ 
ไม่มเีตียงเสริม 
(เด็ก %+ผู้ใหญ่^ ท่าน) 

พกัเดีEยว 

25-28  มกราคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
04-07  กุมภาพนัธ์  2561  14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
10-13   กุมภาพนัธ์ 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
25-28  กุมภาพนัธ์ 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
14-17  มีนาคม  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
18-21  มีนาคม  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
28-31  มีนาคม  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
13-16  เมษายน 2561 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 
25-28 เมษายน  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
06-09 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
16-19 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
20-23 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
13-16 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
17-20 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
27-30 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

อตัรานี7รวม อตัรานี7ไม่รวม 

-ค่าตั{วเครื'องบิน ไป-กลบั ชั-นนกัท่องเที'ยว (Economy Class) 
-ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ (ไกด์+คนขบัรถ+หวัหนา้
ทวัร์) 

-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติ 
-ค่าโรงแรมที'พกั  3  คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) // • ค่าอาหาร
ตามที'ระบุไวใ้นรายการ 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะ
เดินทางนอกเหนือจากที'ระบุในรายการทวัร์ 

-ค่าพาหนะที'ใชใ้นการเดินทางท่องเที'ยว ตามที'ระบุในรายการ - ค่าภาษีมลูค่าเพิ'ม b % และ ภาษีหกั ณ ที'จ่าย 3 % 
-ค่าประกันอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการ
เดินทางทั-งนี- ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที'มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

 



 

 

 

 

 

 
 
เงืEอนไขการสํารองทีEนัEง 
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 8,000 บาท  

พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเพื�อการสํารองที�นั�ง  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 14 วนัทาํการ บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนัทาํการ เนื'องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการที'ไดช้าํระไปแล้ว
จาํนวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั-นที'เกิดขึ-น 
เอกสารเดินทาง  
1.หนงัสือเดินทางที'มีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง)  
2.หนงัสือเดินทางควรมีหนา้วา่ง ๆ สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที'จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที'กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ในการที'จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยที'ทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที'ยวบิน  
3. บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ในการเปลี'ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที'ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ในการเปลี'ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีที'คณะไม่ครบจาํนวน 20 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิ� ในการงดออกเดินทาง 
0. เนื'องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้หอ้งพกัแบบหอ้งเดี'ยว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  
7. กรณีที'มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ-นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี'ยนหรือยา้ยเมืองเพื'อใหเ้กิดความเหมาะสม 

-ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ'นนาํเที'ยว (พดูไทย)  

-ค่านํ-าหนกัสัมภาระขึ-นเครื'องคนละ 20 กิโลกรัม  

-ราคาทวัร์ ดังกล่าวรวมอตัราค่าขึ7นกะเช้าฟานซีปัน   



 

 

 

 

 


