
 

 

รหัสทัวร B2B1903309 
ทัวรเวียดนาม สุดโดน...เวียดนามเหนือ นิงหบิงห ฮาลอง ฮานอย ซาปา 
4 วัน 3 คืน (FD) 
นิงหบิงห ลองเรือฮาลองบก ถํ้าตํากอก ฮาลอง ถํ้านางฟ�า ฮานอย ชอบปم�งถนน 36 สาย ฮานอย 
เมืองลาวไก ซาปา Silver Water Fall Cat Cat Village  
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ฮานอย (สนามบินนอยไบ)-นิงหบิงห-ลองเรือฮาลองบก-
ถํ้าตํากอก-ฮาลอง (FD642 : 07.00-08.45 ) 

04.00 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการบินแอร
เอเชียโดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

07.00น. นําทานเหินฟ�าสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินที่ FD642 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองหลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมือง   
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห ซึง่อยูทางตอนใตของเมืองฮานอย เปนจังหวัดท่ี

มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ่งเปนลักษณะเดนอยูอยางหน่ึงคือ มีพ้ืนที่เปนท่ีชุมนํ้า ใน
อาณาเขตอันกวางใหญไพศาลจนพ้ืนท่ีน้ันถูกเรียกวา“อาวฮาลองบนแผนดิน หรือ ฮาลอง
บก เพ่ือนําทาน ลองเรือพาย ลองไปตามคลอง ซึ่งสองขางทางโอบลอมดวยภูเขาหินปูน 
ชมทิวทัศนอันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดช่ืน ระหวางทางไปชมถํ้าตางๆจะ
ผานนาขาว ซึ่งมีอยูท้ังสองขางทาง จากน้ันนําทานชม ถํ้าตํากอก เปนถํ้าที่มีหินงอกหิน
ยอยอันนามหัศจรรย ซึง่ซอนตัวอยูในความลกึของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเปนอันหน่ึง
อันเดียวกัน ทําใหท่ีน่ีมภูีมิประเทศที่ราวกบัภาพวาด (โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.
ม.) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 ตอมานําทานเดินทางสู เมืองฮาลองดินแดนแหงมังกรหลับใหลต้ังอยูใน จังหวัดกวางนิงห

ซึ่งจังหวัดน้ีจะมีพรมแดนรวมกบัจีนทางทิศเหนือ โดยรถโคชปรับอากาศ ระยะทาง
ประมาณ 165 กิโลเมตร  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ใหทานสัมผัสบรรยากาศขางทาง ชมวถิีชีวติความ
เปนอยูการ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากน้ัน นําทานอิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมอืงและของท่ีระลึกที่ตลาดกลางคืนใหทานได

เพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเปนกระเป�า หรือสินคาพื้นเมืองตางมากมาย 
ที่พัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL (ระดับ 3 

ดาว) หรือเทียบเทาพัก 1 คืนใน ฮาลอง 
วันท่ี2 ฮาลอง-ลองเรืออาวฮาลอง-ถํ้านางฟ�า-ฮานอย-อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย-ฮานอย 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือลองเรือชมความงดงามของ อาวฮาลองเบย อาวฮาลอง หรือ 



 

 

ฮาลองเบย น้ันตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามไดกลาวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยรอน
มาลงในอาวน้ีเมื่อครั้งดึกดําบรรพและชื่อของฮาลอง ก็แปลไดวา มังกรรอนลง เชิญทาน
สัมผัสจากความงดงามและสมบูรณของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับการข้ึนทะเบียนเปน
มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเมื่อป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย
ของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรปูรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียง
ตัวกันอยางสวยงาม ผานเกาะตางๆ ที่มีรูปรางแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอาวฮาลองน้ัน
ประกอบไปดวยเกาะเล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 เกาะ และมีเน้ือทีก่วา 4,000 
ตารางกิโลเมตรซึ่งเปนสวนหน่ึงของอาวตังเกี๋ยของ ทะเลจีนใต  
 

 
นําทานเขาชม ถํ้านางฟ�า ชมหินงอกหินยอยตางๆภายในถํ้า ท่ีประดับตกแตงดวยแสงสี
สวยงาม หินแตละกอนจะมีลักษณะคลายกบัสัตวตามแตทานจินตนาการ 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองฮานอยเดินทางกลับสูกรงุฮานอย ชมทะเลสาบคืน

ดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา ในสมัยท่ีเวียดนาม
ทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไม
สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือที่
ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทํา
สงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน พระองคไดกลับไปทํา
สงครามอีกคร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีนทําใหบานเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี นําทานขาม สีแดงสดใสสู
กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หงอกเซิน วดัโบราณภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ 
และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมคีวามเช่ือวา เตาตัวน้ี คือเตาศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัวท่ีอาศัย
อยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน 



 

 

 
จากน้ันเชิญทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถกูใหทานไดเลือกสรรมากมาย 
กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของท่ีระลึกตางๆ ฯลฯ 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ทีพั่ก คณะเขาสูที่พักโรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา พักท่ี

ฮานอย 1 คืน 
วันท่ี3 ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall-Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา

(Love market)-ซาปา 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

นําทาน เดินทางสูเมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สูขุนเขาหวางเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา 
เมืองซาปาเคยถูกใหสรางขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที่ เขามาปกครองใน
สมัยอาณานิคม ในป พ.ศ. 2465 และไดมีการสรางสถานีภูเขาข้ึน เพราะดวยเมืองซาปา
โอบลอมดวยขุนเขานอยใหญจึงทําใหมีอากาศเย็นตลอดป ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวซึ่ง
ไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในเวียดนาม 
โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโคชปรับอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 
 

นําทานออกเดินทางสู Silver Water Fall น้ําตกสีเงิน เปนน้ําตกท่ีสวยงามท่ีสุดในเมือง
ซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกลมคีวาม
สูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ําลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงาม
ตอมานําทาน สูหมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถชีีวติ
ความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลังจากน้ัน ใหทานอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market)ชมสินคาทองถิ่นและ
ชมบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทางมารวมตัวกนัอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตงกายประจําเผา
ตางๆ จากน้ันนําทาน Check-in เขาท่ีพัก 

ทีพั่ก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรมSUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) 
หรือเทียบเทาพักซาปา 1 คืน 

วันท่ี4  เมืองซาปา-ฮานอย(สนามบินนอยไบ)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง)(FD645 : 
20.50-22.40 ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองฮานอยเดินทางกลับสูกรงุฮานอยโดยรถโคดปรัป
อากาศ 
(โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.) 

กลางวัน 
บาย 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง 
 โดยระหวางทางน่ังรถไปยังสนามบิน มีแจก ขนมปง ใหลูกคาทาน  

20.50 น. ออกเดินทางกลับสูทาอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินแอรเอเชียเท่ียวบินที่ FD645 
22.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทบัใจ 



 

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
พักกับผูใหญ 1 
ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 25-28 ต.ค. 
62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 
วันที่ 08-11 พ.ย. 
62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 
วันที1่4-17 พ.ย. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 12,900.- 3,500.- 
วันที่ 21-24 พ.ย. 
62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 
วันที่ 28 พ.ย.-01 
ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 
วันที่ 05-08 ธ.ค.62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 
วันที่ 06-09 ธ.ค.62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 
วันที่ 13-16 ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 
วันที่ 19-22 ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 
วันที่ 20-23 ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 
วันที่ 27-30 ธ.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 
วันที่ 28-31 ธ.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 800บาท /ทาน/ทรปิ 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 



 

 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาท่ีพักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วนั คืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบรษัิทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ



 

 

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรอืมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันท่ีน่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบตัรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กโิลกรมั / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 



 

 

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน 


