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WOW WOW!! HANOI – 

HALONG-SAPA FANSIPAN 

4D3N BY TG 

เวียดนามเหนือ ซาปา-ฮานอย - ฮาลอง 4วัน3คนื 

* ไฮไลท์!!  ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก - ลิม้รสอาหารทะเล - ชมนาขั้นบันได 

ขึ้นกระเช้าชมวิว ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT - น ้าตกซิลเวอร์ 

ช้อปป้ิงถนน 36สาย 

(ชว่งสงกรานต์) 

ราคา 22,900บาท 
ก ำหนดกำรเดินทำง  12-15 เมษำยน 2562 

 
 

http://probookingcenter.com/tour/185
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.step2travel.com/DBImages/Thai_Airways_New_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.step2travel.com/package-detail.aspx?id=402&usg=__cH5WTunr1t45ZeQhAxx2CCw1jh8=&h=280&w=299&sz=22&hl=th&start=1&um=1&tbnid=2gK_UgShTdQtJM:&tbnh=109&tbnw=116&prev=/images?q=thai+airways+logo&hl=th&um=1


WOW WOW!! HANOI - HALONG -SAPA FANSIPAN 4D3N BY TG                                                                                      Page | 2 

 

 
 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู -ฮานอย-ซาปา-หมู่บ้านชาวเขาCAT CAT -ตลาด Night Market 

 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู2 เคำน์เตอร ์C สำยกำรบินไทย  
เพ่ือท ำกำรเชค็อินและเตรียมตวัเดินทำง  

07.45 น.  ออกเดินทำงสู่กรงุฮำนอย ประเทศเวียดนำม โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 
TG560 (ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1.50 ชัว่โมง) 

09.35 น.  เดินทำงถึงสนำมบินกรงุฮำนอย หลงัผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมืองซำปำ ซึ่งตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจนี  อยู่ในเขต 
จงัหวดัลำวไก ตวัเมอืงตัง้อยู่บนระดบัความสูงกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศ 
หนาวเยน็ตลอดปีทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคญัของเวยีดนาม อกีทัง้ยงั
เป็นดนิแดนแห่งขุนเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพินัธุม์ากทีสุ่ดในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตี
เมอืงนี้ถูกพฒันาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมยัทีเ่วยีดนามเป็นอาณานิคมของ
ฝรัง่เศส (ระยะทำง 245 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชม.) 

 กลำงวนั    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้ำน CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวถิีชวีติความ

เป็นอยู่ของ ชาวเขาในหมู่บ้านนี้  และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมู่บ้าน
ก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนัง่รถยนต์กไ็ด้ ในกรณีทีน่ัง่รถยนต์รถนาเทีย่วจะพาทุกท่าน
มาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต และจากนัน้จงึเดนิเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อ
สมัผสักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสุขของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ที่พึง่พาธรรมชาติ
ในการ ด าเนินชวีติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเท้าจะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวาง
จ าหน่าย สนิคา้พืน้เมอืง 

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
หลงัจำกรบัประทำนอำหำรเยน็เรียบร้อย อิสระท่ำนเดินชมและช้อปป้ิงท่ี ตลำด LOVE  
MARKET มีสินค้ำให้ท่ำนเลือกช้อปป้ิ งมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็ นสินค้ำพื้ นเมือง ของฝำก  
ขนม กระเป๋ ำ รองเท้ำ ท่ำนสำมำรถช้อปป้ิ งให้อย่ำงจใุจ  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสอง              ซาปา-น ้าตกสีเงิน-เขาฟานซีปัน-หบุเขาปากมงักร-ฮานอย 
                            ทะเลสาบคืนดาบ -วดัหงอกเซิน - ถนน 36 สาย 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม น ้ำตกสีเงิน เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามที่สุดในเมอืงซาปาไหลจากยอดเขาฟานซี   
ปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร มหีลาย
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ระดบัสายน ้าลดัเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม จากนัน้น าท่านขึน้สู่ ยอดเขำฟำนซิปัน 
โดยกระเชา้ไฟฟ้าไปยงัยอดเขาซึง่เปรยีบเสมอืน "หลงัคำอินโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้า 

  สริงสามสายยาวที่สุดในเอเชีย  รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจาก 
ระดบัน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะได้เห็น 
น ้าตกสเีงนิ และ หมู่บ้านก๊าตก๊าต ในมุมสูงชมนาขัน้บนัไดที่สวยงาม เมื่อเดนิทางถึงสถานี
ดา้นบนท่านจะไดส้มัผสั กบับรรยากาศหนาวเยน็และสวยงาม เดนิขึน้สู่จดุสงูสุดของยอดเขาให้
ท่านไดเ้กบ็ภาพความ ประทบัใจ  

กลำงวนั     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุฮำนอย เสน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 5 ชม.) จากนัน้น าท่านชม ทะเลสำบคืนดำบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย 
มกัมชีาวฮานอยและนกัท่องเทีย่วมานัง่พกัผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้  น าท่านชม วดัหงอก
เซิน อยู่รมิ ทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถือ
เป็นเอกลกัษณ์ อย่างหนึ่งของกรงุฮานอย จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้บนถนน 36 สำย 
ที่ขายสนิค้าหลากหลายประเภท ทัง้ของที่ระลกึ ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขนิ หมวกงอบ
ญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียีห่อ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสาม         ฮานอย- จตัรุสับาดิงห์– สสุานโฮจิมินห–์ ท าเนียบประธานาธิบดี–  
                        บา้นพกัลงุโฮ – วดัเจดียเ์สาเดียว - ฮาลอง 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไป จตัุรสับำดิงห์  ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศ 
อสิรภาพของเวยีดนามพ้นจากฝรัง่เศส เมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึ้น
ของฝรัง่เศสอยู่ถงึ 84 ปี น าท่านเขา้คารวะ สุสำนโฮจิมินห์ (ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศุกร์ เพื่อน า
ร ่างลุงโฮ ไปอ าบน ้าย าใหม)่ ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแก้ว 
จากนัน้น าท่านชม ท ำเนียบประธำนำธิบดี อาคารทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลงัปัจจุบนัเป็นสถานที่ 
รบัรองแขกบา้นแขกเมอืง และเดนิเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัรม่รื่นเขยีวขจไีปดว้ยต้นไมใ้หญ่น้อยที่ 
ลุงโฮปลูกไว้ ไปชม บ้ำนพกัลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพื้นสูงมใีต้ถุนเหมอืนบ้านไทย 
สมยัก่อน เป็นทีพ่กัผ่อนและต้อนรบัแขก ชัน้บนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน จากนัน้เดนิต่อไป
ชม วดัเจดียเ์สำเดียว เป็นศาลาเก๋งจนีหลงัเดยีวขนาดเลก็ ตัง้อยู่บนเสาต้น เดยีวปักอยูใ่นสระ
บวั ประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารมี 10 กร ถอืของมงคลรวม 8 อย่าง มตี า
นานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนัง่อยู่บนใบบวั  และส่ง
เดก็ชายในอ้อมแขนใหพ้ระองค์ ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภเิษกสมรสและไดใ้หก้ าเนิด ทายาท
เพศชายพระองคต์ามทีท่รงสุบนิจงึไดโ้ปรดใหส้รา้งวดันี้  ขึ ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ เจา้
แมก่วนอมิ” 

กลำงวนั     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮำลองเบย์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่เป็น 
หมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล  อ่าวฮาลองย์ ในปีค.ศ.1994 องค์การ 
UNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ การเดนิทางใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4
ชม. โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้่านสมัผสับรรยากาศขา้งทาง
และชมชมวถิชีวีติความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้ว จากนัน้น าท่านชมการแสดง ระบ ำ
หุ่นกระบอกน ้ำ ศิลปะการละเล่นประจ าชาติซึ่งถ่ายทอดความเป็นมาประเพณีและและ
วฒันธรรมของชาวเวยีดนามทีผ่่านตวัละครหุ่นกระบอกหลากสสีนั 

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงและเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ตลำดฮำลอง NIGHT MARKET มสีนิค้า
พืน้เมอืงเวยีดนามและสนิค้าจากจนีใหท้่านไดเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก 
เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ ผา้พนัคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี             เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย ์- ถ า้สวรรค ์- เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย  
                       ท่าอากาศยานนอยไบ - กรงุเทพฯ 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านล่องเรอือ่าว ฮำลอง เบย ์ ท่านจะไดส้มัผสัความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าว
ฮาลอง ที่ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 
2537 น าท่านสมัผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรปูร่างแปลกตา
นับพนัเกาะ สลบัซบัซ้อนเรยีงตวักนัอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มรีูปร่างแปลกตา อ่าวฮา
ลองนัน้ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ จากนัน้น าท่านชม ถ ำ้
สวรรค ์ภายในถ ้างดงาม มหีนิรปูทรงต่างๆ ประดบัไปดว้ยไฟหลากหลายสสีนั ท าใหม้องเหน็
เป็นรปูทรงต่างๆ กนัไปตามจนิตนาการ เช่น มงักร หงส ์เต่า เสอื นกกระเรยีน คู่รกั ฯลฯ และ
กลับไปขึ้นเรอืต่อ ล่องเรอืไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปทรงประหลาดกระจดั
กระจายอยู่พนักว่าเกาะในอ่าว ซึ่งยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 17 ธนัวาคม 2537
และไฮไลท์ของที่นี่เรอืจะผ่านให้ท่านถ่ายรปูเป็นที่ระลกึกบัเกำะไก่ชน สญัลกัษณ์ของอ่าวฮา
ลอง 

กลำงวนั     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ (บนเรือ) 
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัเขา้สู่ เมืองฮำนอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเก่าแก่ มี
อายุครบ 1, 000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืง
นี้ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ของเวยีดนามไดอ้ยา่งเหนียวแน่น  
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพ 
เดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 

20.45 น.     น าท่านเหนิฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG565 
22.35น.      ถงึท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
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.............................................................................................................................................. 

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  12-15 เมษำยน 2562 

 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 900 บาท 

/ทริป/ตอ่ทา่น รบกวนช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

 
หมำยเหต ุ
 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 21 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละ
ประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

3. ไม่มีรำคำส ำหรบัเดก็ 
 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 22,900.- 13,500.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 19,900.- 12,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 17,900.- 11,000.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 3,900.- 3,900.- 
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*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่1 พฤษภำคม 2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั

ท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำร
เดินทำง 21 วนัท ำกำร 
 
กำรยกเลิก :   ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่าน
เป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน า
สิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยั
ธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอื
บางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
อตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจาก
สายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 

 
 


