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เวยีดนามเหนอื ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วนั 3คนื 
(THAI AIRWAYS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ..เทีย่วสดุคุม้เวยีดนามเหนอื โดยสายการบนิไทย 
พเิศษ !! รวมรถรางใหมล่า่สดุจากสถานซีาปาสูส่ถานกีระเชา้ 

รวมคา่กระเชา้ขึน้ฟานซปินั ชมิเมนูพเิศษสกุีป้ลาแซลมอน+ไวนแ์ดงดาลทั  
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
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วนัที1่ กรงุเทพ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปินั 
05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง*) 
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายบินไทยแอรเ์วย  ์เที่ยวบินที ่

TG560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุฮานอย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านสูต่ัวเมอืงกรุง

ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึง่เมืองแห่งน้ี
ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ท่านไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส 
ตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่งๆ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาปา น าทา่นน่ังรถรางใหมส่ดุจากสถานีซาปาสูส่ถานีกระเชา้ 
เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซปัิน รถรางวิง่ผ่านอโุมงคส์องแหง่และสีส่ะพาน จากนัน้น าท่านสูฟ่าน
ซปีันโดยกระเชา้ ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสน
สวยงามบนจุดชมววิในระดับความสงู 3,143 เมตร จุดทีไ่ดร้ับการขนานมานว่าเป็นหลงัคา
แหง่อนิโดจนี ดว้ยทวิทัศนแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดทัง้ปี อสิระ
เก็บภาพความประทับใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั 

พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่เมอืงซาปา 
    

วนัที2่ ซาปา-หมูบ่า้นชาวเขาก ัต๊ก ัต๊-น า้ตกสเีงนิ-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นชาวเขาก ัต๊ ก ัต๊ หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได จากนัน้น าท่านชม น า้ตกซลิ
เวอร(์Silver Waterfall) เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน
ตัง้แต่ระยะไกล มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร มหีลาย ระดับชัน้ สายน ้าไหลลัดเลาะตาม
หนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม ท่านสามารถเดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ต่างๆ  เพือ่
เก็บภาพความประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านออกเดนิทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) จากนัน้น าท่านไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจ
กลางกรุงฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักท่องเทีย่วมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้  
ชม วดัหงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มี
สแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นคณะไปชอ้ปป้ิงที่ ถนน 
36 สาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที ่Delight Hotel Hanoi หรอืเทยีบเทา่เมอืงฮานอย 
 

วนัที3่ ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์ฮาลองเบย ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ จตัุรสับาดงิห  ์ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมนิห์ไดอ้่านค าประกาศ
อสิรภาพของเวียดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็น
เมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถงึ48ปี ที่ตัง้ของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจมินิห ์
ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห์ นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดต่อ
ความประสงคข์องท่านที่ตอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทุกวันจันทรแ์ละวัน
ศกุร)์ นักท่องเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายใน
สุสานได ้โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาด 
จากนัน้น าท่านชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีร่ับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทา
ดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืกกัน้ใหถ้า่ยรปูไดใ้นระยะไกล และ
ตอ่ดว้ย บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพ านักอยู่ในชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไม ้
ทัง้หลัง ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชัน้ล่างโปร่งไม่มผีนัง เป็นทีพ่ักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนสุด
เป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็น
ตัวอย่างที่ดี จนไดร้ับการยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวียดนาม จากนั้นน าท่าน ชมวดั
เจดยีเ์สาเดยีว เรียกอีกชือ่ว่าวัดแห่งรัก สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียว
ขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดยีวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรปูสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐาน
รปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟต ์
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮาลองเบย ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม ระหว่างทาง

ชมทวิทัศน์สองขา้งทางทีเ่ป็นหมู่บา้นสลับกับทอ้งนาทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดูกาล ในปี ค.ศ.
1994 องค์การ UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ใหท้่านสัมผัส
บรรยากาศขา้งทาง ชมวถิีชวีติความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้ว  (ระหว่างการ
เดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพกัผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทาง
รา้นคา้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไปชอ้บป้ิงทีต่ลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 
  พกัที ่New Star Hotel หรอืเทยีบเทา่เมอืงฮาลอง 
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วนัที4่ ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย-์ฮานอย-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ทีส่รรคส์รา้ง
ดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กวา่ 
1969 เกาะ ไดร้ับการประกาศเป็น“มรดกโลก”
โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ย
ภเูขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรอืท่านจะ
ไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั ้งเกาะ
หมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ น าทา่นชม 
ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้น
แต่สวยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแห่งนี้เพิง่
ถกูคน้พบเมือ่ไม่นานมานี้ ไดม้กีารประดับแสงสี

ตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ ้า ซึ่งบรรยากาศ
ภายในถ ้ าท่ านจะชมความสวยงามต าม
ธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์  แสงสีที่ลงตัวท าใหเ้กดิจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ 
มากมาย ทั ้ง รูปมังกร เสาค ้าฟ้าทั ้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว 
พระพุทธรปู ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และ
ใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื 

 จากนัน้น าท่านกลับสู ่กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมอีายุ
ครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมือง
แห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น  ชมสถาปัตยกรรมแบบ
ฝร ัง่เศส ตกึ อาคารที่ส าคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย 
บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาต ินอยบา่ย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG565 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

22.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

27-30 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 

28-31 ธนัวาคม 2562 21,999 21,999 4,500 

29 ธนัวาคม-1 มกราคม 2563 21,999 21,999 4,500 

30 ธนัวาคม-2 มกราคม 2563 21,999 21,999 4,500 

31 ธนัวาคม-3 มกราคม 2563 20,999 20,999 4,500 
ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2 ปี 

5,000 บาท 

มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
▪ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

▪ คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัม) 
▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



PVN17-TG เวยีดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซปัิน 4วัน TG พเีรยีตปีใหม ่

 

▪ คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาทตอ่ทา่น 
▪   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 10,000 บาท 
พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

บรกิารเพิม่เตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 
 

 
 


