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เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองบก ฮาลองเบย ์ซาปา 6 วนั 5 คืน 

โดย สายการบิน ระดบั 5 ดาว QATAR AIRWAYS 

 

ครบทุกไฮไลท ์ไปครัง้เดียวครบ ไม่ตอ้งกลับไปแกมื้ออีก 

ไดไ้ป ซาปา ท่ีใครๆก็ ใฝ่ฝัน แถมไดไ้ป ฮาลองบก ท่ีทุกคนไปแลว้ก็ตดิใจ 

 

ก าหนดการเดินทาง : 11-16 มีนาคม 2556 

 

ราคา : 22,900 บาท/ท่าน 

 

วนัที่ 1  กรุงเทพฯ - ฮานอย – ฮาลองบก 

10.00 คณะพรอ้มกนัท่ี  คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัท อ านวยความสะดวกแก่ท่าน แจกของช าร่วยมากมายใหทุ้กท่าน 
10.30  เช็คอินกระเป๋าที่เคารเ์ตอร ์QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR 614 หลงัจากเช็คอินแลว้ ปล่อยอิสระชอ้ปป้ิงท่ี Duty Free 

***ตอ้งไปถงึ Gate ก่อน 12.20 น.นะครบั *** 

12.50  สายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน  QR 614 บินออกจากสุวรรณภมิู สู่ เวียดนาม มีจอ LCD ใหด้หูนัง  

ฟังเพลง ทุกท่ีนัง่ 

ทานอาหารบนเครื่องบิน เป็น แซนวสิไก่ หรือ ผกั พรอ้ม Soft Drink เป็น กาแฟ, น ้าสม้, น ้าแอปเป้ิล, โคก๊  

พรอ้มขนมปังกรอบ และ ลกูกวาด 

14.50  ถึงทา่อากาศยาน ที่ฮานอย  ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง แลว้รบักระเป๋า เดินไปที่ประตทูางออก ไกดเ์วียดนาม พูดไทยได ้

จะมารบัทุกทา่น ไกดจ์ะพาทุกท่านไปที่รถทีม่ารอรบั  

 

เดินทางเขา้สูต่วัเมืองฮานอย ผ่านชมทศันียภาพอนัสวยงามของสามเหล่ียมปากแม่น ้าแดง และหมู่บา้นชนบทระหวา่งทาง กรุง

ฮานอย เมืองหลวงของประเทศท่ีตั้งอยูภ่าคเหนือท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดใน

เอเชีย เรียกกนัวา่ “Little Paris” มีการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดีจากสมยัท่ีเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส มีทะเลสาบมากกวา่ 12 

แห่ง และแม่น ้าลอ้มรอบเมือง 

 

เดินทางตอ่ไป ยงั Ninh Binh ฮาลองบก เมืองแห่งหุบเขา 99 ยอด 

 

เย็น ถึง ฮาลองบก เขา้ สูท่ี่พกั The Long Hotel  

 

 



 
 29/100 หมู.่5 ถ.ตวิานนท ์ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120  
 TEL: 02-964-2255 FAX: 02-964-1790 
 www.gosanook.com ใบอนุญาตการทอ่งเทีย่ว: 11/05588 

ติดต่อ: ณัฐเศรษฐ ( ป๊อป )  

Mobile: 0800-255-255 

Email: pop@gosanook.com 

 

Page 2 of 12 

 

รบัประทานอาหารเยน็ ที่ โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหาร ปล่อยอิสระตามอธัยาศยั หรือ เขา้ที่พกั โรงแรม The Long (อยูใ่จกลางเมือง) หรือ ชอ๊ปป้ิง สินคา้ท่ีเด่นของ

เมืองน้ี เช่น ผา้ปัก ผา้ปโูตะ๊ ผา้รองจาน รองแกว้ ส้ินคา้ท่ีน่ีถกักนัใหเ้ห็นๆตรงน้ันเลย รบัรองวา่ถูกเหมือนซ้ือจากโรงงาน และยงั

มีตลาดสดหน้าโรงแรม จะไดเ้ห็นของแปลกๆกนัมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 2  ฮาลองบก - ฮาลองเบย ์ 

06.00  พาทุกท่านไป ข่ีจกัรยานยามเชา้ จะเลือกจกัรยานแบบอ่านเดียว หรือ 2 , 3 อาน ช่วยกนัถีบ ตามสบาย หากไม่ขี่จกัรยานก็จะ

ใหนั้ง่รถบสัของเราไปกนัครบั ชมวิถีชีวิตของคนท่ีน่ี ชมตลาดยามเชา้ บรรยากาศสุดยอด คุณจะไดช้มทุ่งนาเขียวขจี และภเูขา

ซอ้นเรียงรายกนักวา่ 1,000 ลกู สวยงามเหมือนภาพวาด ลกูคา้ส่วนมากจะประทบัใจมากๆ 

ไปชม วดั Bich Dong  

07.30  รบัประทานอาหารเชา้ ที่โรงแรม 
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พาทุกท่านไป ล่องเรอืไมไ้ผ่ปนสงักะสี เขา้สู่ Tam Coc ล่องเขา้ไปในหุบเขา ทิวทศัน์สุดบรรยาย บรรยากาศเยีย่มสุดๆ เรือ

มากมายต่างพากนัทยอยพายไปในถ ้า เราตอ้งทะลุไปถึง 3 ถ ้า ดว้ยกนั แลว้ไปเจอบรรยากาศคลา้ยตลาดน ้า ท่ีน่ีมีฝีมือในการ

พายเรือเป็นอยา่งยิง่ ใชข้า 2 ขา้งพายเรือเวลาเมื่อยมือ เยีย่มสุดๆ 

 

   
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ Buffet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางไปยงั ฮาลองเบย ์ระหวา่งทางชมทศันียภาพของทุ่งนาขา้ว ไร่ขา้วโพด และสวนผลไมข้องเวียดนาม ระหวา่งทางแวะชม

รา้นขายขามพื้ นเมือง ทางรา้นขายเหลา้ดองแปลกๆ เช่น งเูห่า ตุก๊แก 

เย็น ถึง ฮาลองเบย ์ทานอาหารค า่ที่ภตัตาคาร เป็น SEA FOOD !!! 
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ลองชิมกาแฟอร่อยๆท่ี café  Museum และเลือกซ้ือเป็นของฝากไดเ้ลย 

 

 

 

 

พาไปเดินยืดเสน้ยืดสายใน ตลาดกลางคืน ริมชายหาด กนัสกัหน่อย พอใหก้ระเพาะยอ่ย สินคา้ท่ีน่ีราคาถูกกวา่ในเมือง 

ฮานอย จะซ้ือก็รีบตดัสินใจซ้ือไดเ้ลย 

 

หลงัจากน้ันน าท่าน เขา้ที่พกั New Star Hotel ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเทา่  

 

 

 

 

 

วนัที่ 3  ฮาลองเบย ์– ฮานอย 

07.00  รบัประทานอาหารเชา้  ที่ โรงแรม 

  

น าท่านล่องเรือ ฮาลองเบย ์มีพื้ นท่ีประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปนูนอ้ยใหญ่กระจดักระจายอยูก่วา่ 1,000 

เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ภายในบริเวณอ่าวเต็มไปดว้ยเรือส าเภาและส าป้ันท่ีล่องอยา่งชา้ๆ ท าใหเ้กิดทศันียภาพอนัสวยงาม 

ถือไดว้า่เป็นอ่าวท่ีสวยท่ีสุดของเวยีดนามและไดร้บัการขนานนามวา่เป็น “ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก” ชมความสวยงามของเกาะท่ีมี

รปูร่างคลา้ยสตัวแ์ปลกๆนานาชนิดบนน ้าทะเลสีฟ้า 
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แวะชม ถ ้าเทียนกุง หรือพระราชวงัสวรรค ์ซ่ึงภายในถ ้ามี หินงอก หินยอ้ย รปูร่างแปลกตามีการจดัแสงสีอยา่งสวยงามใหท่้าน

ชมอยา่งเพลิดเพลิน 

 

จากน้ันก็ชม ถ ้าเยาโก ต่อ สวยคนละแบบ กนันะครบั 

 พาแวะชม หมู่บา้นกระชงั ท่ีชาวบา้นเล้ียง ปลา, ป ูและ หอย มาขายมากมาย สนใจซ้ือไดเ้ลย น ามาปรุงอาหารใหเ้สร็จ ทานกนั

บนเรือกนัเลย 
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รบัประทานอาหารกลางวนั SEA FOOD บนเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากน้ัน พาทุกท่านเดินทางกลบัสู่ ฮานอย 

ระหว่างทางเขา้จุดพกัรถ เป็นที่ขายขนมถัว่เขียว ( ใหล้องชิม ) และ แนะน ายาสมุนไพร 

 
พาชม ทะเลสาบคืนดาบ (Sward Lake) ท่ีถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรเ์กี่ยวขอ้งกบัต านานก่อตั้งเมือง ฮานอย ท่ี

น่าสนใจ 
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วดัหงอ๊กเซิน (Ngog Son) วดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญซ่ึงมีความเช่ือวา่ เต่าตวัน้ี

คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวั ท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี 

 

 

 
ชอ๊ปป้ิง ยา่นการคา้ 36 สาย (36 Old Strees) ตลาดใหญ่ท่ีสุดของภาคเหนือ แต่ละถนนจะขายสินคา้เฉพาะอยา่ง เช่นถนนผา้

ไหม, ฝ้าย, กระดาษ, เคร่ืองเงิน, น ้าตาล สินคา้เยอะแยะมากมายดไูม่หมด 

 

 หุ่นกระบอกน ้า (Water Puppet Show) พาท่านชมการแสดง 1 เดียว ในโลก ซ่ึงเป็นศิลปะพ้ืนบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีแห่งเดียวใน

โลกท่านจะไดช้มเร่ืองราวความรกัในเทพนิยาย ความภาคภมูิใจในความเป็นธรรมชาติและวถีิชาวบา้น เช่น การเพาะปลกู โดย

ใชหุ้่นกระบอกน ้า 
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รบัประทานอาหารเยน็  ประกอบการแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นพาทุกทา่นไปอาบน ้า เปล่ียนเสื้ อผา้ 

 

เดินทางไปข้ึนรถไฟแอร ์ตัว๋นอน แบบเตยีงนุ่ม  4 เตยีง ตอ่ 1 หอ้ง 

*** บรกิารพิเศษของเรา จะจดัรถคอยขนกระเป๋าทุกท่านไปรอท่ีทางขึ้นรถไฟครบั ไม่ตอ้งยกและลากไปครบั ทาง

คอ่นขา้งไกลสกัหน่อย *** 

20.15 

น. 

รถไฟแอร ์ตัว๋นอน แบบเตยีงนุ่ม เดินทางจาก HANOI ไป LAO CAI ปล่อยอิสระ นอนหลบั บนรถไฟ 

 

     

 

วนัที่ 4  ซาปา 

05.00  รถไฟถึงสถานี ลาวกาย  

*** บรกิารพิเศษของเรา ดว้ยการจดัรถขนกระเป๋าใหทุ้กท่านไปท่ีรถท่ีจอดรอเราอยู่ *** 

ข้ึนรถ เดินทางตอ่ไปยงั ซาปา ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 

ทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  และฝากกระเป๋า ไวก้่อน 

07.00  พาทุกท่านไป หมู่บา้น Cat Cat  ถนนไม่ค่อยดีนัก เดินไปถ่ายรปูไป ชมสวนดอกไมท่ี้งดงามมากเลย บนไหล่เขาจะมีรา้นคา้ตาม

ไหล่เขา ทางเดินจะเป็นขั้นบนัไดเดินลงไปอยา่งเดียว มองไปดา้นล่างจะเห็นเมฆหมอกอยูข่า้งล่างสวยมาก จะเห็นการท านา

ขั้นบนัไดตลอดทาง   

*** บรกิารพิเศษของเรา เม่ือเดินจนสุดทางขัน้บนัได จะจดัรถมอเตอรไ์ซดส่์งทุกคนขึ้นไปท่ีจอดรถ ไม่ตอ้งเดินใหเ้หน่ือย

เหมือนทวัรอ่ื์นๆเขา เพราะสุดทางลงท่ีเป็นบนัไดลงนัน้ตอ้งเดินกลับขึ้นไปครบั ไกลเอาเรือ่ง จะเหน่ือยมาก *** 
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12.00 ทานอาหารกลางวนั ท่ี เมืองซาปา 

13.30 เช็คอิน เขา้ทีพ่กั อาบน ้า เปล่ียนเสื้ อผา้ 

 

14.30 พาท่านไปชม หมู่บา้นชาวเขา Ta Van เผ่าเยา้แดง ดวูิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติแบบดั้งเดิม เล้ียงควายและหม ู

ปลกูขา้ว ขา้วโพดและมนัส าปะหลงั ทอผา้สีสนัสวยงามสดใส 

 

18.30 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

20.00 ปล่อยอิสระตามอธัยาศยั  

 

ท่ีพกั โรงแรม Holiday Hotel 3*** หรอื เทียบเท่า  

   

วนัที่ 5          ซาปา – ฮานอย 

06.30 

น. 

ทานอาหารเชา้ ที่โรงแรมที่พกั 

08.00 

น. 

หลงัอาหารน าท่านเช็คเอา้ทอ์อกจากท่ีพกั พาท่านไปชม ภูเขา Ham Rong สวยงามอยูใ่นเมือง 

 

พาทุกท่านไปยงั น ้าตก THAC BAC น ้าตกใหญ่ของท่ีน่ี   

 

พาไปชม ประตสูวรรค ์ Heaven Gate น ้าตกขนาดใหญ่มาก เดินข้ึนไปไม่สงูนัก ก็จะพบความงามท่ียิง่ใหญ่ ของน ้าตก เงินทอง 
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แห่งน้ี อยา่พลาดเชียว  หาชมยาก บรรยากาศเยีย่ม 

 

13.00 ทานอาหารกลางวนั ท่ีรา้นอาหาร 

14.00 

น. 

เดินทางไปยงั ลาวก๋าย Lao Cai 

 

ชอ๊ปป้ิงท่ี ตลาด Coc Leu  ท่ีน่ีเป็น ศนูยร์วม สินคา้จากจีน เขา้มามากมาย มีสารพดัส่ิงท่ีคุณตอ้งการครบั 

 

แลว้มาถ่ายรูปกนัที่ ดา่น เวียดนาม - จนี  ที่ ดา่น ห่าเข๋า 

 

พาทุกทา่นไป อาบน ้า เปล่ียนเสื้ อผา้ 

 

17.30 

น. 

รบัประทานอาหารค า่  

 หลงัอาหาร ข้ึนรถไฟแอร ์ตัว๋นอน เตยีงนุ่ม แบบ 4 เตยีง / 1 หอ้ง เพื่อเดินทางกลบั ฮานอย 

*** อีกบรกิารท่ีพิเศษของเรา เราจะจดัรถคอยขนกระเป๋าทุกท่าน ไปรอท่ีทางขึ้นรถไฟครบั ไม่ตอ้งยกและลากไปเองครบั 

ทางค่อนขา้งไกลสกัหน่อย ***  

คืนน้ี นอนบนรถไฟ นะครบั 

 

วนัที่ 6         ฮานอย – กรุงเทพ 

05.00 รถไฟมาถึง ฮานอย  

*** บรกิารพิเศษ เราจะจดัรถขนกระเป๋า ตรงทางลงรถไฟ ส่งไปท่ีรถบสัท่ีรอเราอยู่ *** 

06.00 รบัประทานอาหารเชา้   

  

พาทุกท่านไปชม อนุสรณส์ถานโฮจมิินท ์( Lang Chu Tich Ho Chi Minh ) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม ท่ี

สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1973-1975 อาคารสรา้งดว้ยหินอ่อนและหินแกรนิต และส่ิงมีค่าท่ีประชาชนท่ีศรทัธาส่งมาให ้

 

วดัเจดียเ์สาเดียว ( One Pillar Pagoda ) ท่ีมีอายุกวา่ 400 ปี เป็นเจดียไ์มท่ี้มีความงดงามมาก ตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวกลางสระ

บวัเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแต่โบราณ  
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ชมวิหารวรรณกรรมวนัเหมียว (The temple of Literature) อายุกว่า 900 ปี 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร เป็น Buffet นานาชาต ิ100 อยา่ง  ทานกนัหมดทุกอยา่งปะ? อยา่โลภนะครบั  สงสารทอ้งจงัเลย  

 

 

 

 
 

  

13.00  น าสง่ทุกทา่นไปยงั สนามบินนอยไบ 

14.00 พาทุกทา่น เช็คอินกระเป๋าทีเ่คารเ์ตอร ์QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR 615 

17.10 สายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR 611 บินออกจาก ฮานอย สู ่กรุงเทพ มีจอ LCD ใหด้หูนัง  

ฟังเพลง ทุกท่ีนัง่ 

ทานอาหารบนเครื่องบิน เป็น แซนวสิไก่ หรือ ผกั พรอ้ม Soft Drink เป็น กาแฟ, น ้าสม้, น ้าแอปเป้ิล, โคก๊  

พรอ้มขนมปังกรอบ และ ลกูกวาด 

19.00 ถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 

ค่าใชจ้า่ยรวม 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีก าหนด 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุ 

 ค่า รถ, เรือ, ไกดเ์วยีดนาม, ท่ีพกั โรงแรม ระดบั 3 ดาว  
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ค่าใชจ้า่ยไม่รวม 

 ค่าทิป ไกดเ์วยีดนาม 

 ค่าทิป คนขบัรถ และ เด็กรถ 

 ค่าใชจ้่าย มินิบาร ์ท่ีอยูใ่นโรงแรม 

 ค่าใชจ้่าย นอกรายการ ท่ีสัง่เองทุกอยา่ง โดยไม่แจง้ไกด ์

 

วธิกีารจองทวัร ์

1. ตดิตอ่จองทวัร ์

GoSanook.com โดย สมปองทวัร ์29/100 หมู.่5 ถ.ตวิานนท ์ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 
ออฟฟิศ. 02-964-2255 แฟกซ.์ 02-964-1790 อเีมล. info@gosanook.com 

2. ช าระเงนิมดัจ า 

2.1 ช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 โอนเงนิ เขา้ปัญช ีสะสมทรัพย ์
 

 ธ. กสกิรไทย  สมยศ เจนชยัจติรวนชิ สาขาปากเกร็ด  142-2-84895-5 

 ธ. กรงุเทพฯ  สมยศ เจนชยัจติรวนชิ สาขาคารฟ์รูแ์จง้วฒันะ 082-0-05791-7 

 ธ. ไทยพาณชิย ์ สมยศ เจนชยัจติรวนชิ สาขาปากเกร็ด  305-2-85651-0 

 ธ. กรงุศรอียธุยา สมยศ เจนชยัจติรวนชิ สาขาซอฟทแ์วรป์ารค์ 329-1-25546-7 

 ธ. กรงุไทย  สมยศ เจนชยัจติรวนชิ สาขาเมอืงทองธาน ี 147-0-05055-2 

 ช าระเงนิทีบ่รษิทั 

2.2 สง่หลกัฐานการโอนเงนิ ระบ ุชือ่, เบอรโ์ทร, ทรปิทีจ่ะไป สง่มาที ่ออฟฟิศ , แฟกซ ์, อเีมล 

3. สง่เอกสาร 

สง่เอกสาร ระบ ุเบอรโ์ทร, ทรปิทีจ่ะไป สง่มาที ่ออฟฟิศ , แฟกซ ์, อเีมล 

4. ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอื 

4.1 ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอื กอ่นวนัเดนิทาง 20 วนั  

 โอนเงนิ เขา้ปัญช ีสะสมทรัพย ์

 ช าระเงนิทีบ่รษิทั 

4.2 สง่หลกัฐานการโอนเงนิ ระบ ุชือ่, เบอรโ์ทร, ทรปิทีจ่ะไป สง่มาที ่ออฟฟิศ , แฟกซ ์, อเีมล 

 


