
 

เวยีดนามเหนอื 4 วนั 3 คนื 

ซุปตาร.์..โอมเพีย้ง SAPA ปงั ปัง ปัง!!  

 

★ น ัง่รถไฟชมเมอืงซาปา ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาฟานซปัิน 

★ ลอ่งเรอืแจวชม ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก 

★ ป่ันจกัรยานชมเมอืงตามกก๊ 

★ ชอปป้ิง ซาปาไนทม์าเก็ต ถนนสาย 36 เก่า และ ตามกก๊ไนทม์าเก็ต 

★ เช็คอนิคาเฟ่สุดชคิ MOANA CAFÉ   

★ เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอ่น  พเิศษ บรกิารไวนแ์ดง ดาลทั 



“มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

01 – 04 เมษายน 2566 16,888 3,500 

06 – 09 เมษายน 2566 

(วนัหยุด,วนัจกัร)ี 
17,888 4,500 

08 – 11 เมษายน 2566 16,888 3,500 

12 – 15 เมษายน 2566 

(วนัหยุด, เทศกาลสงกรานต)์ 
21,888 4,500 

13 – 16 เมษายน 2566 BUS A 

(วนัหยุด, เทศกาลสงกรานต)์ 
22,888 4,500 

13 – 16 เมษายน 2566 BUS B 

(วนัหยุด, เทศกาลสงกรานต)์ 
22,888 4,500 

14 – 17 เมษายน 2566 BUS A 

(วนัหยุด, เทศกาลสงกรานต)์ 
21,888 4,500 

14 – 17 เมษายน 2566 BUS B 

(วนัหยุด, เทศกาลสงกรานต)์ 
21,888 4,500 

15 – 18 เมษายน 2566 

(วนัหยุด, เทศกาลสงกรานต)์ 
19,888 4,500 

04 – 07 พฤษภาคม 2566 

(วนัหยุด, วนัฉตัรมงคล) 
19,888 4,500 

06 – 09 พฤษภาคม 2566 14,888 3,500 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 15,888 3,500 

20 – 23 พฤษภาคม 2566 16,888 3,500 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 15,888 3,500 

01 – 04 มถิุนายน 2566 

(วนัหยุด,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา และวนัวสิาขบูชา) 
17,888 4,500 

03 – 06 มถิุนายน 2566 

(วนัหยุด,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา และวนัวสิาขบูชา) 
17,888 4,500 

15 – 18 มถิุนายน 2566 16,888 3,500 

22 – 25 มถิุนายน 2566 15,888 3,500 



29 มถิุนายน – 02 กรกฎาคม 2566 14,888 3,500 

06 – 09 กรกฎาคม 2566 16,888 3,500 

13 – 16 กรกฎาคม 2566 14,888 3,500 

20 – 23 กรกฎาคม 2566 15,888 3,500 

27 – 30 กรกฎาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา) 
17,888 4,500 

28 – 30 กรกฎาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา) 
17,888 4,500 

29 กรกฎาคม – 01 สงิหาคม 2566 16,888 3,500 

03 – 06 สงิหาคม 2566 15,888 3,500 

10 – 13 สงิหาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัแม)่ 
17,888 4,500 

11 – 14 สงิหาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัแม)่ 
17,888 4,500 

12 – 15 สงิหาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัแม)่ 
17,888 4,500 

19 – 22 สงิหาคม 2566 16,888 3,500 

24 – 27 สงิหาคม 2566 15,888 3,500 

07 – 10 กนัยายน 2566 14,888 3,500 

14 – 17 กนัยายน 2566 14,888 3,500 

21 – 24 กนัยายน 2566 16,888 3,500 

28 กนัยายน – 01 ตุลาคม 2566 15,888 3,500 

07 – 10 ตุลาคม 2566 15,888 3,500 

12 – 15 ตุลาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัคลา้ยวนัสวรรคต) 
17,888 4,500 

13 – 16 ตุลาคม 2566. 

(วนัหยุด,วนัคลา้ยวนัสวรรคต) 
17,888 4,500 

20 – 23 ตุลาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัปิยะมหาราช) 
17,888 4,500 



21 – 24 ตุลาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัปิยะมหาราช) 
17,888 4,500 

 

 วันแรก      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ 
 โบสถ์ซาปา – ซาปาไนท์มาเก็ต 

 

03.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) 
โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ  

06.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน เวียดนาม 
แอร์ไลน์ (FD) เที่ยวบินที่ FD642 

 

 

 

 

08.30น.  
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายของกรุงฮานอยซ่ึงเป็นสนามบินหลกัของประเทศเวี
ยดนามตอนเหนือหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง(เวลาทอ้งถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกบัเวล
าทอ้งถิ่นประเทศไทย)จากนั้นเดินทางเขา้สู่“เมืองซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจงัหวดัลาวไก 
ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยโุรปเน่ืองจากเคยตกอยูใ่นการยึดครองของประเท
ศฝรั่งเศสสถาปัตยกรรมของบา้นเรือนและตึกต่างๆรวมถึงการวางผงัเมืองจึงมีลกัษณะเป็นแบบฝ
รั่งเศสทีถู่กรายลอ้มไปดว้ยหุบเขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1) 

ราคาไม่รวมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ)  

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



น าท่านชม หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ในเมืองซาปา 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัความสูงกว่าน ้าทะเล 1,650 เมตร และอยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร 
ค าว่ากัต๊กัต๊มีตน้ก าเนิดมาจากช่ือที่ใชเ้รียกรถ4Wheelของชาวฝรั่งเศสที่ไดข้บัเขา้มายงัพื้นที่แห่งน้ี
เพื่อคน้หาแหล่งพลงังานทางธรรมชาติก่อนที่ชาวมง้ด าจะอพยพมาจากลุ่มแม่น ้าแยงซีเกียง 
ประเทศจีนเพื่อมาตั้งรกรากท ามาหากินจนเกิดเป็นหมู่บา้นและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ยอดนิยมในเวลาต่อมาปัจจุบนักัต๊กัต๊เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ของชาวเผ่ามง้ด าที่นิยมแต่งกายโทน 

สีน ้าเงินเขม้หรือด าเป็นหมู่บา้นที่สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของนาขั้นบนัไดที่สวยงามรอ  
ให้นกัท่องเที่ยวเขา้มาเยี่ยมชม 

 

 

 

 

 

น าท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิคMOANACAFÉ  

รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไวใ้หท้่านผ่อนคลายกบับรรยากาศสุดฟิน 

และทางร้านยงัมีจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมพรอ้มให้ท่านด่ืมด ่าไปกบัความเยน็จากสายหมอกอีกดว้ย  

น าท่านชมภายนอกโบสถ์ซาปาส่ิงปลูกสร้างที่สร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบยโุรปในสมยัที่ 

ฝรั่งเศสปกครองเวยีดนามซ่ึงเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาที่ตอ้งมาเช็คอินกบัโบสถ์ 

 

 



คริสตแ์ห่งน้ีซ่ึงโบสถท์ าดว้ยหินสันนิษฐานว่าโบสถแ์ห่งน้ีสร้างโดยชาวฝรั่งเศส 
และยงัเป็นสถานที่ประกอบพิธีมิสซาของชาวฝรั่งเศสในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ 
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมซาปาไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดที่ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซาปา 
สินคา้ที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาทอ้งถิ่นทีอ่าศยัอยูท่ี่ซาปา 
ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก สร้อย ก าไล และเคร่ืองประดบัของคนพื้นเมือง ผกั ผลไม ้
และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยงัมีร้านอาหารสไตลฝ์รั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม 
ให้ท่านไดเ้ลือกนัง่ไดต้ามใจชอบ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน 
 พิเศษ บริการไวน์แดง ดาลัท (2) 

ที่พัก โรงแรม Sapa Green, Azure Sapa Hotel, Sapa Logde ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 วันที่สอง      น่ังรถรางเมืองซาปา – สถานีกระเช้าฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน  

  ยอดเขาฟานซิปัน – กรุงฮานอย 

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านน่ังรถรางเมืองซาปาสู่สถานีกระเช้าฟานสิปันท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทศัน์ความสวย 

งามของซาปาไดร้ะหว่างทางขึ้น เม่ือถึงสถานีฟานสิปัน  

 

 

 



 

 

น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน 

กระเชา้ลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นววิเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 

360องศาชมความงามของป่าไมแ้ม่น ้ าล  าธารสายนอ้ยใหญ่วิวของนาขั้นบนัไดที่สวยงามเป็น 

ที่ขึ้นช่ือของเมืองซาปาสลบัไปกบัหมู่บา้นของชาวเขารวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตวัซอ้น 

กนัเป็นฉากหลงัที่สวยงาม ขณะที่ก าลงัเพลิดเพลินกบัวิวทวิทศัน์ที่สวยงามกระเชา้จะเคลื่อนเขา้สู่ 

ยอดเขาฟานซิปัน ที่ไดร้ับฉายาว่า หลงัคาแห่งอินโดจีน โดยอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลถงึ 3.143 

กิโลเมตร  

น าท่านเดินต่อไปอีกเล็กนอ้ยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัสัญลกัษณ์ 

สแตนเรส3เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านไดม้ายืนอยูบ่นจุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปันพร้อมสัมผสั 

กบัเมฆหมอกและววิทิวทศัน์ที่สวยงามบนยอดเขา 

น าท่านชมทศันียภาพดา้นบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิวทศัน์และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดน 

ยนูนานของประเทศจีนระหว่างที่ท่านอยูด่า้นนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก 

ท่านสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาฮมัรองไดอ้ีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคาร (4) 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ใชเ้วลาในการเดินทางจากเมือง ซาปา สู่เมืองฮานอย 
ใชเ้วลาโดยประมาณ 5-6 ชัว่โมง ตั้งอยูท่างภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม ค าว่า “ฮานอย” 
หมายถึงตอนตน้ของแม่น ้าตั้งอยูต่อนตน้ของลุ่มแม่น ้าแดงในสมยันั้นกษตัริยร์าชวงศล์ี้สถาปนา 

ขึ้นเป็นเมืองหลวงโดยใชช่ื้อว่าทงัลอ็งแปลว่ามงักรเหินต่อมากษตัริยใ์นราชวงศเ์หงียนไดย้า้ย 

เมือหลวงไปอยูเ่มืองเวเ้ม่ือตกเป็นส่วนหน่ึงของอินโดจีนและฝรั่งเศสฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมือง
หลวงอยา่งเป็นทางการอีกครั้ งหลงัจากไดร้ับเอกราชในปีพ.ศ.2489ดินแดนเวียดนามแยกออเป็น
สองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เม่ือรวมประเทศใน พ.ศ.2519 
จึงเป็นเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวียดนามในปัจจุบนั ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านเย่ือไผ่ 
น าเลือกซ้ือสินคา้ ร้านเยื่อไมไ้ผ่ จ  าหน่ายสินคา้ต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาจากเยื่อไมไ้ผ่ เช่น 
พวกผา้เช็ดต่างๆ ผา้เช็ดพื้น ผา้ดูดฝุ่น ผา้พนัคอ ชุดคลุมไหล่ ชุดสเลค และอื่นๆ อีกมากมาย 
รวมไปถงึ สินคา้ต่างชนิดต่างๆ ทั้งของกินของใช ้เส้ือผา้พื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟที่มีช่ือเสียง 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5) 

ที่พัก โรงแรม Fist Eden Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 วันที่สาม       เมืองนิงห์บิงห์ – ตามก๊ก  – ล่องเรือแจวตามก๊ก หรือ ฮาลองบก –ป่ันจักรยานชมเมืองตามก๊ก  

   ชอปป้ิงไนท์มาเก็ตที่หมุ่บ้านตามก๊ก 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ พื้นที่แห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก 
เมืองนิงห์บิงห์เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน 
แต่ในภายหลงัไดย้า้ยเมืองหลวงไปเป็นเมืองฮานอยแทน น าท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก หรือ 
ฮาลองบก หน่ึงในภูมิทศัน์ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของจงัหวดันิงห์บงิห์ อยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ 
9 กิโลเมตร ตามก๊กมีลกัษณะเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยูร่ายลอ้ม คลา้ยกบักุย้หลินเมืองจีน 
มีแม่น ้างอด็องไหลผ่านและกดัเซาะภูเขาหินปูจนเกิดเป็นถ ้าหินปูนทั้งหมดสามถ ้า 
จึงเป็นที่มาของช่ือตามก๊กซ่ึงค าว่าตามแปลว่าสามและก๊กแปลว่าถ ้า 



ซ่ึงถ ้าแห่งน้ีจะมีน ้าไหลลอดถ ้าไปตามทางที่ถูกกดัเซาะเม่ือมองจากดา้นบนจะเห็นทศันียภาพทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม  
น าท่านเพลิดเพลินกบัการล่องเรือแจวตามก๊กหรือฮาลองบกชมธรรมชาติของภูเขาหินปูน 
ตระหง่านรายลอ้มอยูม่ากมายต่ืนตากบัการพายเรือทีเ่ป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมีลกัษณะพิเศษ 
คือการพายโดยใชเ้ทา้ถีบ ลอ่งเรือไปตามแม่น ้าทีตร่างอนน์ ชมวิถีชีวิตริมน ้าของชาวทอ้งถิ่น 
ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาติวิวสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสันแตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล 
จากนั้นเป็นเส้นทางสู่การล่องเรือลอดถ ้าสามารถใช้ไฟฉายส่องดูหินงอกหินยอ้ยที่สวยงามขณะ
ที่พายเรือลอดถ ้าได ้

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7) 

บ่าย   น าท่านขี่จักรยานชมเมืองตามก๊กตามก๊กมีลกัษณะเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยูร่ายลอ้ม 

คลา้ยกบักุย้หลินเมืองจีนมีแม่น ้างอด็องไหลผ่านและกดัเซาะภูเขาหินปูจนเกิดเป็นถ ้าหินปูน 

 ทั้งหมดสามถ ้าจึงเป็นที่มาของช่ือตามก๊กซ่ึงค าว่าตามแปลว่าสามและก๊กแปลว่าถ ้า 

ซ่ึงถ ้าแห่งน้ีจะมีน ้าไหลลอดถ ้าไปตามทางที่ถูกกดัเซาะ 

เม่ือมองจากดา้นบนจะเห็นทศันียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม  

 

 

 

 

 

 



 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (8) 

 อิสระให้ท่าน ช้อปป้ิงไนท์มาเก็ตที่หมุ่บ้านตามก๊ก 

ที่พัก โรงแรม Yen Nhi Hotel Tamcoc  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 วันที่ส่ี      เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก - วัดกว่านแถ่งห์  - วัดเฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์  
  ทะเลสาบคืนดาบ - ถนนสาย 36 เก่า -  ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย 
  ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮานอยจากนั้นน าท่านชมทะเลสาบตะวันตก 
เป็นทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวนัตก มีความยาวของชายฝ่ัง 17 
กิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ๆ 
นิยมส าหรับการพกัผ่อนหยอ่นใจมีสวนรอบๆทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบา้นหลายคนและนกั 

ท่องเที่ยวที่ก าลงัมองหาการพกัผ่อนจากเมืองทีวุ่่นวายนอกจากน้ีทะเลสาปยงัลอ้มรอบดว้ยสถาน
ที่ส าคญัมากมายในประวตัิศาสตร์ของกรุงฮานอย เช่น ก๊วกเจดีย ์ วดักว่านแถ่งห์ เป็นตน้ 
น าท่านสักการะ วัดกว่านแถ่งห์  เป็นวดัของลทัธิเต๋า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นวิหารบูชาเทพเจา้เตร่ินหวู ่
หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “เทพเสินหวู่” ซ่ึงชาวเวยีดนามยกให้ท่านเป็นเทพเจา้ประจ าทิศเหนือ 
เป็นหน่ึงในเทพเจา้ประจ าทิศทั้งส่ีเพื่อใหเ้ทพเจา้คอยปกป้องคุม้ครองป้องกนัภยัจากส่ิงชัว่ร้ายทา
งทิศเหนือ วดัดงัแห่งน้ีจึงถกูสร้างขึ้นมาเป็นวดัแบบจีนขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 
16 นบัเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิที่อยูคู่่เมืองฮานอยมาชา้นาน 



 

  จากนั้นน าท่านสักการะวัดเฉินก๊วกซ่ึงเป็นวดัทีเ่ก่าแก่ของชาวพุทธในเวยีดนาม 
ความโดดเด่นของวดัน้ีคือความวิจิตรงดงามของเจดียท์รงสูงสีอิฐที่มีความสูงกว่า11ชั้น 
สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกลวดัน้ีเป็นวดัเก่าแก่ของกรุงฮานอยถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่6 
สมยัราชวงศล์ี้  ช่ือเดิมของวดัน้ีคอื คายก๊วก แปลว่า สร้างประเทศ ภายหลงัไดเ้ปลี่ยนช่ือวดัเป็น 
เฉินก๊วกแปลว่าพิทกัษป์ระเทศทางเขา้ของวดัจะมีตน้ไมอ้ยูท่ ั้งสองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเล
สาบตะวนัตกที่งดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

น าท่านถ่ายรูปภายนอกสุสานโฮจิมินห์ 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ห้ามพลาดของกรุงฮานอยอยา่งเด็ดขาดคือ สุสานโฮจิมินห์ ที่ซ่ึงร่าง
ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่เสียชีวิตลงในปี 1969 ถูกเก็บไวใ้นโลงแกว้ให้ผูม้าเยือนไดเ้คา
รพและร าลึกถึงคุณูปการของรัฐบรุุษผูน้ี้ ซ่ึงเป็นจตัุรสัที่อดีตผูน้ าอ่านค าประกาศอิสรภาพของเวีย



ดนามหลงัจากญ่ีปุ่ นไดย้อมแพใ้นสงครามโลกครั้ งทีส่องในปี 1945 ในบริเวณเดียวกนัยงัมีพิพิธภั
ณฑโ์ฮจิมินห์ ที่จดัแสดงบา้นพกั ให้ไดช้มถึงชีวิตอนัเรียบง่ายของอดีตผูน้ าอีกดว้ย 

 
 น าท่านเดินทางไปยงั ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองฮานอย ตามต านานเล่าขานกนัมาว่า 

ในสมยัที่เวียดนามท าสงครามกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามท าการสู้รบเป็นเวลานาน 

แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจีนได ้จนเกิดความทอ้แท ้วนัหน่ึงไดล้่องเรือเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งน้ี 

ไดเ้จอกบัเต่าตวัหน่ึงซ่ึงที่ปากนั้นไดค้าบดาบวิเศษอยูแ่ละไดน้ าดาบนั้นมาให้กบักษตัริยเ์วยีดนาม

เพื่อใชใ้นการท าสงครามเม่ือกลบัไปสูร้บกบัประเทศจีนอีกครั้ งจนมีชยัชนะกลบัมาท าให้บา้นเมื

องสงบสุขและเม่ือเสร็จส้ินสงครามแลว้พระองคจ์ึงไดน้ าดาบกลบัมาคืนณทะเลสาบคืนดาบแห่ง

น้ีจากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพกบัสะพานแสงอาทิตย์ สะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ 

เช่ือมระหว่างริมฝ่ังกบัเกาะเนินหยก สะพานแห่งน้ีถือเป็นเอกลกัษณ์อีกแห่งหน่ึงของกรุงฮานอย 

หากยืนอยูบ่นสะพานท่านสามารถมองเห็น ศาลเจ้าเนินหยก ตั้งอยูบ่นเกาะ ซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆ 

ในทะเลสาบคืนดาบถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่18โดยสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งไดร้ับ 

 อิทธิพลมาจากจีนสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เฉินฮงัโด๋วผูน้ าการต่อตา้นราชวงศห์ยวนของจีนใน

ศตวรรษที่ 13 ภายในเป็นวิหารชั้นเดียว มีแท่นบูชาเทพเจา้ รวมถึงฆอ้งและระฆงัโบราณ 

หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดียโ์บราณโผล่ขึ้นพน้น ้ามีช่ือเรียกว่าทอ้งถิ่นว่า 



ทาพรัวซ่ึงหมายถึงหอคอยเต่าซ่ึงในปัจจุบนัในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลยงัสามารถเห็นเต่าขนาดใหญอ

ยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี 

น าท่านชอ้ปป้ิงถนนสาย36เก่ามีช่ือเรียกพื้นเมืองว่า36 

เฝอเฟืองในอดีตเป็นถนนที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี 
ในปัจจุบนัถนนแห่งน้ีมีสินคา้มากมายเป็นแหล่งขายของ
 ที่ระลึกและสินคา้พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย 
ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองเขิน งานฝีมือที่ท  าจากไม ้
เรือส าเภาไมจ้  าลองของที่ระลึกจากเวยีดนามที่ท  าขึ้นมาจากฝีมือคนเวียดนามอยา่งแทจ้ริง เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย 
เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย  

20.50 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD645 

22.40 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ 

หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง 

โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์



บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น 

เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม 

รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย 

ทั้งน้ีทางเราจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และการบริการของรถบัสน าเที่ยว 

ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ 

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ัน ๆ เป็นหลัก 

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

✔ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  

✔ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✔ โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✔ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    

✔ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✔ ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  (เฉพาะค่าบริการ) 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 

2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่   Passport ตอ้งไมม่รีอยการขดีเขยีน 

หรอืตราประทบัทีไ่มไ่ดเ้กดิจากทางราชการ  กรณีที ่ Passport 

ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางไดท้างบรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 



✔ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ) 

 

 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด 

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ ง 

(เน่ืองจากทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์  านกั

ระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ 

ที่ไม่ไดร้ับการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนกัเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ 

ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเกบ็เพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

 

 

★ มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  

กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 30 วนั 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เต็มจ านวน  

★ ส่วนที่เหลือ ช าระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

● หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่ให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รออยู ่

● หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเงื่อนไข  

● เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน 

ทางบริษทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   



● หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน มาทางอีเมลล์ของเซลล์ที่ท่าติดต่อ 

● ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // 

[หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-

นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งส้ิน 

 

 

✔ เน่ืองจากยกเลกิก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง  

ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั 

✔ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น 
ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✔ ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ช าระแลว้ทั้งหมด  

✔ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ 
และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า 
ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบายห้ามเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✔ กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

✔ กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้ งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง 

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ 
(มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทางที่เวียดนาม) 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, 
การนดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ 
จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้ งหน่ึง 
หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  
โดยมีห้องพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั 
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง 
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว 
อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  



12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คอื 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว 
โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์ รถอาจจะติด 
อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์
และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้ งที่ตอ้งเร่งรีบ 
เพื่อให้ไดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืม 1 ขวด/ท่าน/วนั 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง 
ในวนันั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง 
และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 
เน่ืองจากทางบริษทัไดมี้การช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแลว้ 

 


