
#15206 ทัวรเวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน ยอด
เขาฟานซิปน ฮาลองบก บิน TG
ทัวรเวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย สะพานแกวมังกรเมฆ ตลาดเมืองซาปา หมูบา
นกั๊ตกั๊ต นํ้าตกซิลเวอร วัดหง็อกเซิน ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย
ถนน36สาย ตลาดตามกก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ซาปา - สะพานแกวมังกรเมฆ - ตลาด
ซาปา   

Sapa Charm
Hotel หรือ
เทียบเทา 

2 รถรางสายภูเขาฟานซีปัน - กระเชาไฟฟาฟานซีปัน - เทือกเขาฟานซีปัน - ภูเขาฮามรอง -
หมูบานชาวเขากัต๊กัต๊ - น้ําตกสีเงิน (นาตกซิลเวอร)   

Sapa Charm
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ฮานอย - วัดหง็อกเซิน - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย - ถนน 36 สายเกา   

Boss
Legend
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ลองเรือฮาลองบก - ตลาดตามกก - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย.
63

฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿4,500

14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย.
63

฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ซาปา -
สะพานแกวมังกรเมฆ - ตลาดซาปา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย THAI
AIRWAYS (TG) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ

07.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินไทย THAI AIRWAYS
(TG) เท่ียวบินท่ี TG560

09.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ของกรุงฮานอย ซ่ึงเป็นสนามบินหลักของประเทศเวียดนามตอน
เหนือ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางเขาสู “เมืองซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาว
ยุโรป เน่ืองจากเคยตกอยูในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบานเรือนและตึกตางๆ รวมถึงการวางผังเมือง
จึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสท่ีถูกรายลอมไปดวยหุบเขานอยใหญ และธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ

นําทานชม สะพานแกว “มังกรเมฆ” (Rong May) แหงแรกในเวียดนามตั้งอยูหางจากเมืองซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูง
จากระดับน้ําทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟตแกวใสมีความสูงรวม 300 เมตร ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 2,200 เมตร และ
548.5 เมตร เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang Lien Son ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม

อิสระใหทานเดินเท่ียวชม ตลาดของเมืองซาปา เป็นตลาดท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองซาปา สินคาท่ีมาวางขายสวนใหญจะเป็นสินคา
ท่ีผลิตขึ้นมาจากชาวเขาทองถิ่นท่ีอาศัยอยูท่ีซาปา สวนใหญจะเป็นผาปัก สรอย กําไล และเครื่องประดับของคนพ้ืนเมือง ผัก ผล
ไม และอาหารพ้ืนเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีรานอาหารสไตลฝรั่งเศสเกๆ ตกแตงรานสวยงาม ใหทานไดเลือกน่ังไดตามใจ
ชอบ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูชาบูหมอไฟปลาแซลมอน

พักท่ี Sapa Charm Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานนอยไบ

 เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

้



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 รถรางสายภูเขาฟานซีปน - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขา
ฟานซีปน - ภูเขาฮามรอง - หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต - น้ําตกสีเงิน
(นําตกซิลเวอร)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ซาปา

สะพานแกวมังกรเมฆ

ตลาดซาปา

 บาย

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก ประมาณ 400กิลโลเมตรจากเมือง
ฮานอย มีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองนั้นเป็นจุดสนใจของนักทอง
เท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

เป็นสะพานแกวท่ีเป็นท่ีเท่ียวใหมของซาปา ตั้งอยูหางจากเมืองซาปาไปทางตะวันตก
ประมาณ 18 กิโลเมตร บนความสูงจากระดับน้ําทะเลท่ี 2,000 เมตรในเขตเทือกเขา
Hoang Lien Son สะพานน้ีสรางโดยกลุมทุน Hoang Lien Son Group Joint Stock
Company โดยทําจากกระจกใสท้ังหมดซ่ึงมีความยาว 300 เมตร สูง 1,000 เมตร เป็น
สะพานกระจกท่ีสูงท่ีสุดและยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากขางบนจะไดเห็น
ทิวทัศนธรรมชาติท่ีงดงามพรอมสัมผัสกับสายลมและเมฆท่ีบินผานเบื้องหนา

ตลาดน้ีถือเป็นสีสันของเมืองซาปาอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวเผาตางๆนําของมาซ้ือ-
ขายกัน และจะแออัดมากในวันเสารซ่ึงท่ีเด็ดจะอยูท่ีอาหารเชาและกลางวันในตลาด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูชาบูหมอไฟปลาแซลมอน

 Sapa Charm Hotel หรือเทียบเทา 

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานน่ังรถไฟสู สถานีฟานสิปัน ทานสามารถถายภาพวิวทิวทัศนความสวยงามของซาปาไดระหวางทางขึ้น เมื่อถึงสถานี
ฟานสิปัน

นําทาน ขึ้นกระเชาไฟฟาฟานซิปัน กระเชาลอยฟาติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได
360 องศา ชมความงามของปาไม แมน้ํา ลําธารสายนอยใหญ วิวของนาขั้นบันไดท่ีสวยงามเป็นท่ีขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับ

่ ่ ่ ่



หมูบานของชาวเขา รวมถึงภูเขาและมานหมอกท่ีเรียงตัวซอนกันเป็นฉากหลังท่ีสวยงาม ขณะท่ีกําลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน ท่ี
สวยงาม

จากนั้นกระเชาจะเคล่ือนเขาสู ยอดเขาฟานซิปัน ท่ีไดรับฉายาวา หลังคาแหงอินโดจีน โดยอยูสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 3,143
กิโลเมตร นําทานเดินตอไปอีกเล็กนอยเพ่ือพิชิตยอดเขาฟานซิปัน ถายภาพเป็นท่ีระลึกกับสัญลักษณสแตนเลส 3 เหล่ียมท่ี
แสดงวาทานไดมายืนอยูบน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พรอมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามบนยอดเขา ทาน
สามารถมองเห็นทิวทัศนของ ยอดเขาฮัมรอง ไดอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเท่ียวชม หมูบานกัต๊กัต๊ (Cat Cat Village) หมูบานเกาแกของชาวเผามง ตลอดเสนทางขึ้นเขาลงเขา ทานจะเห็น
วิถีชีวิตการเป็นอยูท่ีเรียบงายของชาวบานท่ีน่ี เด็กๆว่ิงเลนจับกลุมอยูตามคันนา สลับกับทิวทัศนของผืนนาขั้นบันไดตลอดเทือก
เขา หากเป็นชวงกอนฤดูเก็บเกี่ยว จะมีโอกาสไดเห็นทุงนาสีทองอรามตา นอกจากน้ีระหวางทางยังมีสะพานขาม น้ําตกกินรี
หรือ น้ําตกเตียนซาน

นําทานชม น้ําตกซิลเวอร (Silver Waterfall) เป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในซาปา ท่ีน่ีเป็นน้ําตกขนาดใหญ ลอมรอบ
ดวยภูเขา อยูริมถนน และสามารถมองเห็นไดชัดเจนตั้งแตไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหนาผาหิน
ทานสามารถเดินไปชั้นบนของน้ําตกได น้ําตกซิลเวอรเป็นความมหัศจรรยทางธรรมชาติท่ีไมควรพลาดในการเย่ียมชม ชาว
เวียดนามเรียกน้ําตกน้ีวา Thac Bac

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

พักท่ี Sapa Charm Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

รถรางสายภูเขาฟานซีปน

กระเชาไฟฟาฟานซีปน

เทือกเขาฟานซีปน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม โดยการน่ังรถไฟสูสถานีฟานซิปัน โดยระหวางทาง
นั้นทานจะไดพบกับทัศนียภาพอันงดงามของสองขางทาง และวิวทิวทัศนของทางรถไฟ
เลียบเขาตามแนวท่ีราบสูง ท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม

น่ังกระเชาไฟฟาเดินทางขึ้นสูฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
3,143 เมตร

เป็นภูเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ท่ีน่ีไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน



วันท่ี 3 ฮานอย - วัดหง็อกเซิน - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย
- ถนน 36 สายเกา

ภูเขาฮามรอง
เป็นภูเขาประจําเมืองซาปา ซ่ึงเคยถูกโวตใหเป็น 1 ใน 8 สถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลกเพ่ือชม
พระอาทิตยตกดิน หน่ึงในจุดเดนของเขาลูกน้ีคือ "สวนหิน" ซ่ึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต
กลับเหมือนงานศิลปะชิ้นงามชิ้นหน่ึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)

 บาย

เป็นหมูบานชาวเขาท่ีมีชื่อเสียงของซาปา ตั้งอยูท่ีเชิงเขา Muong Hoa หางจากเมืองซาปา
ไปเพียง 3 กิโลเมตร หมูบานน้ีกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ
Dzao หลายเผามารวมกันจากพ้ืนท่ีภูเขาอ่ืนๆ ในเวียดนามเหนือ พวกเขาเริ่มปลูกขาวและ
ขาวโพดในภูมิภาคเชนเดียวกับการทอผาและงานหัตกรรมตางๆ ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวแลนมารคท่ีพลาดไมไดหากไดมาเยือนซาปา

เป็นน้ําตกท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม นักทองเท่ียวนิยมมายืนถายภาพกัน
เป็นจํานวนมาก เป็นน้ําตกของภูหามโรง ซ้ือมีความสูงมากกวา100เมตร น้ําตกลงมาตาม
ทางซ่ึงแยกน้ําเป็นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็นอันดับตนๆของเวียดนาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Sapa Charm Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอย ตั้งอยูทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คําวา “ฮานอย” หมายถึงตอนตนของ
แมน้ํา ตั้งอยูตอนตนของลุมแมน้ําแดง ในสมัยนั้นกษัตริยราชวงศล้ีสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยใชชื่อวา ทังล็อง แปลวา
มังกรเหิน ตอมากษัตริยในราชวงศเหงียนไดยายเมือหลวงไปอยูเมืองเว เมื่อตกเป็นสวนหน่ึงของอินโดจีน และฝรั่งเศส (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง Sen Tay Ho บุฟเฟตนานาชาติ ท่ีใหญท่ีสุดในเมืองฮานอย ซ่ึงมีอาหารละลาน
ตากวา 200 อยาง

นําทานเดินทางไปยัง วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ตั้งอยูบนเกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสรางขึ้น
ในศตวรรษท่ี 18 โดยสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแตงไดรับอิทธิพลมาจากจีน สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก เฉิน ฮัง โดว ผูนํา
การตอตานราชวงศหยวนของจีนในศตวรรษท่ี 13 ภายในเป็นวิหารชั้นเดียว มีแทนบูชาเทพเจา รวมถึงฆองและระฆังโบราณ

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ตามตํานานเลาขานกันมาวา ในสมัยท่ีเวียดนามทําสงครามกับ
ประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามทําการสูรบเป็นเวลานาน แตไมสามารถรบชนะฝายจีนได จนเกิดความทอแท วันหน่ึงไดลอง

้ ่ ่ ่ ้ ้



เรือเขามา ณ ทะเลสาบแหงน้ี ไดเจอกับเตาตัวหน่ึงซ่ึงท่ีปากนั้นไดคาบดาบวิเศษอยูและไดนําดาบนั้นมาใหกับกษัตริยเวียดนาม
เพ่ือใชในการทําสงคราม

นําทานถายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย สะพานสีแดงสดทามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชื่อมระหวางริมฝ่ังกับเกาะเนินหยก
สะพานแหงน้ีถือเป็นเอกลักษณอีกแหงหน่ึงของกรุงฮานอย หากยืนอยูบนสะพานทานสามารถมองเห็น วัดเนินหยก มองออก
ไปจากสะพานแสงอาทิตยจะเห็นเจดียโบราณโผลขึ้นพนน้ํามีชื่อเรียกวาทองถิ่นวา ทาพรัว ซ่ึงหมายถึง หอคอยเตา ซ่ึงในปัจจุบัน
ในชวงเปล่ียนฤดูกาลยังสามารถเห็นเตาขนาดใหญอยูในทะเลสาบแหงน้ี

จากนั้นใหทุกทานเดินเลือกซ้ือของบน ถนน 36 สาย มีชื่อพ้ืนเมืองวา 36 เฝอเฟือง อดีตเคยเป็นถนนท่ีมีชื่อเสียงในเรื่อง
ของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา 600 ปี ในปัจจุบันถนนแหงน้ีมีสินคามากมาย เป็นแหลงขายของท่ีระลึกและสินคาพ้ืนเมืองท่ี
ใหญท่ีสุดใจกลางกรุงฮานอย ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาไดอยางจุใจ เชน เสื้อผา เครื่องเขิน งานฝีมือท่ีทําจากไม เรือสําเภาไม
จําลอง ของท่ีระลึกจากเวียดนามท่ีทําขึ้นมาจากฝีมือคนเวียดนามอยางแทจริง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

พักท่ี Boss Legend Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ฮานอย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Sen Tay Ho เมนูบุฟเฟตนานาชาติ

วัดหง็อกเซิน

ทะเลสาบคืนดาบ

สะพานแสงอาทิตย

 บาย

เป็นวัดท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซ่ึงมีหนาตาท่ีเป็น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพ้ืนท่ีเมื่อ
150 ปีท่ีแลว

ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ซ่ึงเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว แตเพราะตํานานท่ีวากัน
วา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับบนเรือใน
ทะเลสาบ ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพ่ือเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักรพรรดิเล
เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในน้ํา จึงไดชื่อใหมวา ทะเลสาบคืน
ดาบ

เป็นสะพานสีแดงสดท่ีตั้งอยูทามกลางทะเลสาบคืนดาบ ชื่อของสะพานไดมาจาก “สถานท่ี
แสงอาทิตยสองถึงในยามเชา” ซ่ึงเหงวียน วัน ซิว (Nguyễn Văn Siêu) กวีและนัก
คนควาวัฒนธรรมเวียดนามในชวงศตวรรษท่ี 19 ไดมาดําเนินการสรางไวเมื่อปี 1865 โดย
ตัวสะพานเชื่อมตอระหวางริมฝ่ังกับเกาะเนินหยก สะพานแหงน้ีถือเป็นเอกลักษณอีก
แหงหน่ึงของกรุงฮานอย



วันท่ี 4 ฮาลองบก - ตลาดตามกก - ทาอากาศยานนอยไบ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

ถนน 36 สายเกา
เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Boss Legend Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ตามกก หรือ ฮาลองบก หน่ึงในภูมิทัศน ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของจังหวัดนิงหบิงห อยูหางจากตัวเมือง
ประมาณ 9 กิโลเมตร ตามกกมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญอยูรายลอม คลายกับกุยหลินเมืองจีน มีแมน้ํางอด็องไหลผาน
และกัดเซาะภูเขาหินปูจนเกิดเป็นถํ้าหินปูนท้ังหมดสามถํ้า จึงเป็นท่ีมาของชื่อ ตามกก ซ่ึงคําวาตามแปลวาสาม และกกแปลวาถํ้า
ซ่ึงถํ้าแหงน้ีจะมีน้ําไหลลอดถํ้าไปตามทางท่ีถูกกัดเซาะ

นําทานเพลิดเพลินกับการ ลองเรือ ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหงานรายลอมอยูมากมาย ตื่นตากับการพายเรือท่ีเป็น
ภูมิปัญญาทองถิ่นมีลักษณะพิเศษคือการพายโดยใชเทาถีบ ลองเรือไปตามแมน้ําทีตรางอนน ชมวิถีชีวิตริมน้ําของชาวทองถิ่น
ผานเขาสูเขตธรรมชาติวิวสองขางทางเป็นทุงนาท่ีมีสีสันแตกตางกันออกไปตามฤดูกาล จากนั้นเป็นเสนทางสูการลองเรือลอด
ถํ้า สามารถใชไฟฉายสองดูหินงอกหินยอยท่ีสวยงามได

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู ตลาดตามกก สถานท่ีท่ีมีรานคาเรียงรายติดกันไปหมด ใหทานไดชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองมากมาย ราคาไม
แพง ใหทานชอปป้ิงอยางจุใจ

นําทานเดินทางสู สนามบิน

ค่ํา

บริการอาหารวาง บั๋นหมี ขนมปังฝรั่งเศสไตลเวียดนาม

20.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดย สายการบินไทย THAI AIRWAYS
(TG) เท่ียวบินท่ี TG565

22.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ลองเรือฮาลองบก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮาลองบก “Halong Bay on Land” ฮาลองบกอยูท่ีเมืองนิงหบิงห (Ninh Binh) เมือง
ประวัติศาสตรเกาแกเมืองหน่ึงของเวียดนาม และพ้ืนท่ีสวนใหญเป็นพ้ืนท่ีชุมน้ํา มีแมน้ํา
ลําคลองตาง ๆ มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยูมากมาย ลักษณะคลายกับฮาลอง
เบย แตท่ีน่ีเป็นน้ําจืดและน่ังเรือพาย ไมใชขึ้นเรือลําใหญเหมือนอยางท่ีฮาลองเบย จาก
ฮานอยตองน่ังรถมาทางใตราว 100 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพ่ือมาเท่ียวฮา
ลองบก

้



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ตลาดตามกก

ทาอากาศยานนอยไบ

 บาย

เป็นตลาดในพ้ืนท่ีทองเท่ียวตามกกท่ีมีสตรีทฟ ูดส รานขายของฝากจําพวกงานฝีมือ ของ
ฝากพ้ืนเมืองตางๆ ในราคาท่ีไมแพง

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร เมนู บั๋นหมีและขนมปังฝรั่งเศสไตลเวียดนาม

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน

การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวากรณี
ใดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายท้ังหมดไปเรียบรอยแลว

เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 7,000 บาท/ทาน

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
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ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวน
การย่ืนวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน)

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวร 200 บาท/ทาน/ทริป
 

วีซา
Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรด

สอบถาม

หมายเหตุ
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ในสวนของหัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย 200

บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ)

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10
ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
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เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


