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

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

 สะดวกสบายกบัสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทวีส่ีวนตัวทุกทีน่ั่ง  

 (ท่านสามารถเลอืกบริการดูหนัง, ฟังเพลง,เล่นเกมส์ ) (บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง / ใช้เวลาบิน 1.50 ช่ัวโมง )  
15.45 น.    เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ    

เวยีดนาม ท่ีตั้งอยูภ่าคเหนือ เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 
ปี นาํท่านเดินทางขา้มแม่นํ้าแดง แม่นํ้าสายลอยฟ้าท่ีอยูสู่งกวา่ตวัเมือง ท่าน
จะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวยีดนาม ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกหอไอ
เฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตไดรั้บ
การกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนัวา่ “Little Parris” เป็นเมืองหลวงท่ีไดรั้บการวาง
ผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่นํ้าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา่ 12 แห่ง จึงไดช่ื้อ
วา่ City of Lakes มีถนนหนทางท่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ท่ี
งดงามโดดเด่นมากกวา่เมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ใหน้กัเดินทาง
ไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลาย 
จากนั้น นาํท่านเดินทางต่อไปยงั ฮาลอง (Halong)  
(มีระยะทางห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 170 กม. ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3.50 ชัว่โมง) ซ่ึงกล่าวกนั
วา่ ถา้การไปท่องเท่ียวประเทศเวยีดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ไดไ้ปจงัหวดั กวา่ง นิงห์ (Quang 
Ninh) ซ่ึงจงัหวดัน้ีมีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ มีทศันียภาพท่ีอาจน่าต่ืนตามากท่ีสุดในเวยีดนาม  
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ค ่า  ถึงฮาลอง... บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั Van Hai Hotel  ระดับ 3 ดาว  หรือเทยีบเท่า  

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

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ นาํท่านลงเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคส์ร้างดว้ยความงดงามดงั
ภาพวาดโดยจิตรกรเอกของอ่าวฮาลอง (Vinh Halong) อ่าวฮาลองซ่ึงจดัวา่เป็นเขตภูมิประเทศท่ีสวยงามท่ีสุด
ในเวยีดนามและไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ให้
เป็นหน่ึงในมรดกโลกเม่ือปี พ.ศ. 2537 ชม อ่าวฮาลอง ซ่ึงประกอบดว้ยหมู่
เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลก โดย
องคก์ารยเูนสโก อ่าวแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมาย ระหวา่งการ
ล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะ
ไก่ชน  ฯลฯ นาํท่านชม ถ า้นางฟ้าหรือถ า้สวรรค์  ชมหินงอกหินยอ้ย
มากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกั ถํ้าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือ
ไม่นานมาน้ี ไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมุมต่างๆ ในถํ้า ซ่ึงบรรยากาศภายในถํ้าท่านจะชมความ
สวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีท่ีลงตวัทาํให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง 
รูปมงักร เสาคํ้าฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค ์ชม แพชาวประมง ซ่ึงเป็นวถีิชีวติของชาวฮาลอง จะสร้างแพทาํเป็น
ท่ีอยูอ่าศยัและมีกะชงัไวส้าํหรับเล้ียงสัตวท์ะเล เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆ 
จากท่ีน่ีไดน้าํท่านชม เกาะไก่จูบกนั ซ่ึงถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของอ่าวฮาลอง ลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะ 
หนัหนา้เขา้หากนั คลา้ย ๆ กบั ไก่ หรือ นก แลว้แต่จินตนาการของแต่ละท่าน 

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

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้ หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบา้นท่ีแสดงถึงการบรรยายชีวติ เทพนิยายท่ีเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ของประเทศ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมแท้ๆ ของเวยีดนาม แสดงพร้อมดว้ยวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลง
ประกอบ ท่ีหาชมไดเ้ฉพาะในประเทศเวยีดนาม 
ทีพ่กั Delight Hotel  ระดับ 3 ดาว  หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม    ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ ‟ สุสานโฮจิมนิห์ – ตึกท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมนิห์   
                – ซาปา                                                                                        (B/L/D) 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบา ดิงห์  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่านโฮจิมินห์ไดอ่้านคาํประกาศ
อิสรภาพของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศส ในปี 1945 ชมสุสานโฮจิมินห์  (สุสานประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์  จะปิดบริการทุกวนัจนัทร์ และศุกร์ของสัปดาห์และจะปิดบริการเพื่อ อาบนํ้ายาศพ  ช่วง
เดือนกนัยายน-พฤศจิกายนของทุกปี ไม่สามารถเขา้ชมภายใน
สุสานได้ ) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวยีดนามท่ี
สร้างเม่ือปี ค .ศ.1973 -1975 อาคารสร้างดว้ยหินอ่อนและ
หินแกรนิต และส่ิงมีค่าท่ีประชาชนท่ีศรัทธาส่งมาจากทัว่
ประเทศ ภายในบรรจุศพอาบนํ้ายาของโฮจิมินห์  นอนสงบ
อยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศ ) ดา้นห ลงัสุสานเป็น
สวนสาธารณะอนัสงบและร่มร่ืน มีสระนํ้า จากนั้นชม ตึก
ท าเนียบประธานาธิบดี  เป็นตึกสไตลโ์คโลเนียล ทาดว้ยสี

เหลืองทั้งหลงั ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมือง นาํชม บ้านโฮจิ
มินห์  บา้นพกัหลงัสุดทา้ยของประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ท่ีแสดงถึงความ
เป็นอยูอ่ยา่งเ รียบง่ายและความสมถะของท่าน  ชมเจดีย์เสาเดียว  เป็นเจดีย์
ไมอ้นังดงามตั้งอยูบ่นเสาหินตน้เดียวกลางสระนํ้า สร้างข้ึนเพื่อแสดงความ
กตญัํูแก่เจา้แม่กวนอิมท่ีทรงประธานโอรสใหแ้ก่ พระเจา้หลีไพไต ตาม
พระสุบินของพระองค ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร เดินทางสู่เมืองซาปา  

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั HOLIDAY SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่ี่                   น า้ตกซิลเวอร์ - หมู่บ้านชาวเขากัต๊ กัต๊ – โบสถ์คริสซาปา – หุบเขาปากมงักร– ตลาดซาปา 
                                                                                                                                                             (B/L/D) 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ จ๋ามทนัพาสส์ ระดบัความสูง 2,047 เมตร เป็นถนนท่ีสูงท่ีสุดในเวยีดนาม ชม
ทิวทศัน์ยามเชา้กลางสายหมอกนาํท่านเดินทางสู่ น า้ตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นนํ้าตกท่ีมีความ
สวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดบัชั้น 
สายนํ้าไหลลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม จากนั้นนาํท่าน
ชม หมู่บ้านชาวเขากัต๊ กัต๊ (Cat Cat) หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้เก่าแก่
ของเมืองซาปา เดินเทา้ เขา้ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม ชมไร่นา
ขั้นบันไดของชาวเขา และเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมของชาวเขา
ภายในหมู่บา้น ชมน า้ตกกัต๊ กัต๊ อีกหน่ึงความสวยงามตาม
ธรรมชาติ ของซาปา   
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กลางวนั              บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารนาํท่านชมบริเวณ หุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซ่ึงท่านจะไดช้มทะเลหมอกท่ีปกคลุม
ทัว่เมืองซาปา ชมดอกไมเ้มือง หนาวนานาพรรณอนัสวยงาม ภูเขาเล็กๆ ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่า กลางเมืองซาปา มี
ความสูงประมาณ 150 เมตร ท่านจะตอ้งเดินเทา้ข้ึนไปเท่ียวบนภูเขาลูกน้ีบนภูเขาลูกน้ีเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้ทางธรรมชาติวทิยาเพราะมีพืชพนัธ์ุไมน้านาชนิดท่ีหายากตลอดจนไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธ์ุสวย
สดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นจึงเดินเทา้ต่อข้ึนไปยงัจุดชมววิสูงสุดของภูเขาลูกน้ีซ่ึงทาํเป็นบนัได
สลบักบัทางเดินเทา้พื้นราบผา่นสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซ่ึงมีอายนุบัพนัปีสาํหรับทางข้ึนจุดชมววิ

นั้นวกไปเวยีน มาคลา้ยเดินอยูใ่นเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมววิเพื่อถ่ายภาพภาพของเมือง
ซาปาตั้งเด่นเป็นสง่าอยูเ่บ้ืองล่างหอ้มลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซ่ินและเม่ือมอง
ไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกวา่ภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน 
สายหมอกเร่ิมเคล่ือนตวัไปมาอยา่งชา้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอาทิตยส์ภาพปรับเปล่ียน
ไปมาทุกๆ หา้นาที หลงัคาสีแดงของวลิล่าคลาสสิคสไตลโ์คโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลบั
กบัสีสันของบรรดาบา้นเรือนผูค้น โบสถค์ริสตต์ั้งเด่นเป็นสง่าอยูเ่บ้ืองล่างถนนหนทาง
และทะเลสาปท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพท่ีสวยงามคุม้ค่าจากการท่ีท่าน
ไดม้าชม นาํท่านชมตลาดเมืองซาปา เดินเทา้ไปตามถนนสายหลกัในเมืองซ่ึง มีคน
พื้นเมืองชาวเขาขายของใหก้บันกัท่องเท่ียวสองขา้งทางก็มีสินคา้มาวางขายทั้งของสด

และของแหง้บนถนนภายในเมือง ตลาดเมืองซาปาแบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นล่างเป็นตลาดสดส่วนชั้นบนเป็น
ตลาดขายเส้ือผา้ของชนเผา่ต่างๆซ่ึงมานัง่เยบ็ปักถกัร้อยกนัเป็นแถวสีสันของเส้ือผา้สวยสดตามสไตล ์

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  
ทีพ่กั HOLIDAY SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีห้่า    ซาปา – กรุงเทพฯ          (B/L/-) 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

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

 

 ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 

เด็กอายุต ่ากว่า  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว 

มีเตียง+2 ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง+2 ผู้ใหญ่ 

05-09 พฤษภาคม 2560 วนัฉัตรมงคล 16,900 16,900 15,900 4,500 

7-11/14-18/21-25/24-28 ม.ิย.2560 15,900 15,900 14,900 4,000 

8-12 มถินุายน 2560 วันหยดุอาสาฬหบชูา 16,900 16,900 15,900 4,500 

1-5/12-16/15-19/22-26 ก.ค. 2560 15,900 15,900 14,900 4,000 

2-6/16-20/23-27 สงิหาคม 2560 15,900 15,900 14,900 4,000 

 

 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจอง พร้อมช าระงวดแรก 8,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางเพือ่การส ารองทีน่ั่ง  

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 14 วนัทาํการ บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนัทาํการ เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวน

มาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั้นท่ีเกิดข้ึน 
 

หมายเหตุ  

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

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

-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติ 
-ค่าโรงแรมท่ีพกั  4  คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) //  
„ ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะ
เดินทางนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการทวัร์ 

-ค่าพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการ
เดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

 

-ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินนาํเท่ียว (พดูไทย)  

-ค่านํ้าหนกัสัมภาระข้ึนเคร่ืองคนละ 20 กิโลกรัม  
-ค่ามคัคุเทศกไ์ทยนาํเท่ียวตลอดการเดินทาง  
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับ   ผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ –  ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วน
หรือทั้งหมด  

 เน่ืองจากรายกา รทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

เอกสารการเดินทาง 

 หนังสือเดนิทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดอืนนับจากวนัหมดอายุ 
***ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจงึวางมัดจ า

เพือ่ประโยชน์ของท่านเอง*** 


