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โดยสายการบนิVIETNAM AIRLINE 



บนิตรงสูฮ่านอยโดยเวยีดนามแอรไ์ลนส์ูเ่มอืงประวตัศิาสตร ์ดนิแดนมงักรหลบัไหล 
ลอ่งเรอือา่วฮาลองชมถํา้นางฟ้าข ึน้กระเชา้สองช ัน้ สวนสนกุฮาลองปารค์ ข ึน้ชงิชา้
สวรรค ์Sun Wheelโชวห์ุน่กระบอกนํา้เมอืงนงิหบ์งิหล์อ่งเรอืชมมรดกโลกจา่งอาน 

เมอืงซาปา สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม พรอ้มข ึน้กระเชา้ลอยฟ้าสูย่อดเขาฟานซปินั 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น1,000 บาทตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่นในสว่นของ
หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋ หกั 2,000 บาท/ทา่น 
*ต ัว๋เครือ่งบนิสาํหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 

*** หากลูกคา้มคีวามประสงคก์รณุาแจง้พนกังานขายทุกคร ัง้กอ่นทําการจอง*** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ –ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย –เมอืงฮาลอง –ฮาลองปารค์ - น ัง่กระเชา้  2 

ช ัน้–สวนดอกไมญ้ีปุ่่ น–น ัง่รถราง - ขึน้ชงิชา้สวรรคS์un wheel -  
 

08.55น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูปิระต ู5เคานเ์ตอร ์ Lสายการบนิ

เวยีดนาม แอรไ์ลน(์VN)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสาํหรับทกุทา่นและนําทา่น

โหลดสมัภาระ 

11.55น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิ

VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิทีV่N610 

13.55น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย  ของกรุงฮานอยซึง่เป็นสนามบนิหลกัของประเทศ

เวยีดนามตอนเหนือหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฮาลอง ใชเ้วลาเดนิทาง
จากสนามบนินานาชาตโิหน่ยบ่ายประมาณ 3-4 ชัว่โมง 

 

 เมอืงฮาลอง  ดนิแดนแห่งมังกรหลบัไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ประมาณ 4 ชม.เมอืงฮาลองมี
สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัคอือ่าวฮาลองทีไ่ดร้ับสมญานามว่ากุย้หลนิแห่งเมอืงเวยีดนามเพราะมเีกาะ
หนิปูนนอ้ยใหญ่จํานวนกว่า 1,969 เกาะโผลพ่น้ข ึน้มาจากผวิน้ําทะเลบนยอดของแตล่ะเกาะมตีน้ไม ้

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

21-25พฤศจกิายน 2561 13,888 13,888 3,000 

28 พฤศจกิายน - 2 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 3,000 

29พฤศจกิายน - 3ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 3,000 

30พฤศจกิายน - 4ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 3,000 

7-11 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 3,000  

8-12 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 3,000  

12-16 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 3,000  

13-17 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 3,000  

14-18 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 3,000  

15-19 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 3,000  

19-23 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 3,000  

21-25 ธนัวาคม 2561 16,888 16,888 3,000  



ขึน้อยู่อย่างหนาแน่นดว้ยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของอ่าวฮาลองทําให ้
องคก์รยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี2537 
 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ ฮาลอง ปารค์ นําทา่นน ัง่กระเชา้  2 ช ัน้เพือ่ขา้มอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY 

ระหว่างนี้ใหท้า่นไดช้มววิอ่าวฮาลองพรอ้มถา่ยรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลองและภาพของเมอืง
ฮาลองทีต่ัง้ตระหง่าอยู่ดา้นลา่งเทีย่วชม สวนดอกไมญ้ีปุ่่ น  และเพลดิเพลนิกบัการ น ัง่รถราง  จากนัน้

นําทา่น ขึน้ชงิชา้สวรรค ์ Sunwheelเพือ่ชมทศันียภาพมุมสงูของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศชว่ง
พลบคํา่ อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 

  

 จากนัน้พาทา่นชม การแสดงหุน่กระบอกนํา้ เป็นศลิปกรรมประจําชาตหิุ่นกระบอกน้ําเป็นการ

 ผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กบัความรักชาตอิย่างรุนแรงจนเป็นส ิง่ปลกูฝังกนัมาในจติใจ
 ของชาวเวยีดนามนักเชดิหุ่นจะยนือยู่หลงัฉากและมน้ํีาทว่มถงึบรเิวณเอว และควบคมุตวัหุ่นดว้ยไมไ้ผ่

 ลํายาว สาํหรับเทคนคิการเชดินัน้ไดถ้กูปิดบังเป็นความลบัอย่างมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่ห่งเดยีวในโลก 

 

คํา่  บรกิารอาหาร คํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง AMAZING เมนอูาหาร Seafood (1)  
 

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที่ ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึทํา
จากไมง้านหัตถกรรมพืน้เมอืงเสือ้ผา้กระเป๋าและอกีมากมาย 

 

ทีพ่กั  โรงแรม Pusan HalongHotelหรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 
 

 

วนัทีส่อง เมอืงฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง - ถํา้นางฟ้า–หมูบ่า้นชาวประมง–เกาะไกช่นกนั – เมอืงนงิห ์

บงิห ์– วดัไบด่งิห ์
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(1) 

 นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอื อา่วฮาลอง  ชมความงดงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงาม

ของอ่าวฮาลองเบย ์หากเลา่ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดเ้ลา่ไวว้่าในอดตีนานมาแลว้
ระหว่างทีช่าวเวยีดนามกําลงัตอ่สูก้บักองทพัชาวจนีผูรุ้กรานเทพเจา้ไดส้ง่กองทพัมังกรลงมาชว่ย

ปกป้องแผ่นดนิเวยีดนามมังกรเหลา่นี้ไดด้ําด ิง่ลงสูท่อ้งทะเลบรเิวณทีเ่ป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน
 ทําใหม้อีัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อัญมณีเหลา่นี้จงึกลายเป็นเกาะแกง่นอ้ยใหญ่กระจายอยู่ทัว่
 อ่าวจงึเป็นเกราะป้องกนัจากผูรุ้กรานทําใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผ่นดนิของพวกเขาไดส้าํเร็จแลกอ่ตัง้

 ประเทศซึง่ตอ่มาก็คอืเวยีดนามในปัจจุบัน 
 

นําทา่นลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่กว่า  1,500 ตารางกโิลเมตรอยู่ทางตอนเหนือของ

เวยีดนามและเป็นสว่นหนึง่ในอ่าวตงัเกีย๋มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกว่า  120 กโิลเมตรทา่นจะพบกบัววิ

ทวิทศัน ์หันมองไปทางไหนก็สวยงามเห็นผนืน้ําสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่โผลข่ ึน้มาจาก

ผวิน้ําทะเลทีม่ลีกัษณะแตกตา่งกนัออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแห่งหนึง่ที่

สามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทัว่ทกุมุมโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ 
 

 นําทา่นชม ถํา้นางฟ้า  พาทา่นชมหนิหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองทีม่อีายุนับลา้นปี มโีครงสรา้ง
สลบัซบัซอ้นกนัหลายชัน้พรอ้มประดบัไฟไวอ้ย่างสวยงาม ภายในถ้ําจะเห็นไดว้่าหนิหงอกหนิยอ้ยตา่งๆ

นัน้จะมลีกัษณะรูปทรงแตกตา่งกนัออกไปตามแตท่า่นจะจตินาการ ข ึน้อยูว่่าแตล่ะทา่นจะตคีวามออกมา
ว่าเป็นรูปทรงเหมอืนสิง่ใด ในถ้ําเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทีถ่กูสรา้งข ึน้มาจากทางธรรมชาตทิีต่ดิอยู่
ภายในผนังถ้ํา นับว่าเป็นส ิง่มหัศจรรยอ์ย่างหนึง่และมตีํานานเลา่ขานกนัว่ามเีหลา่นางฟ้าเขา้มาอาบน้ํา

ในถ้ําแห่งนี้และเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไม่อยากกลบัสวรรค ์จนกระทัง่เวลาผ่าน
ลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทีผ่นังถ้ําอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนัน้ ผ่านชม 
หมูบ่า้นชาวประมงแหลง่ทําประมงดัง่เดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนั สญัลกัษณ์อกีอย่าง

หนึง่ของฮาลองเบย ์เป็นเกาะทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัไกห่ันหนา้ชนกนั มชีือ่เรยีกอกีอย่างนงึว่า เกาะไกจู่บ
กนั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนอูาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดัและกาแฟ G7(3) 

 



 

 

 

 

 

  หลงัจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์ อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา

ประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่ห่งนี้โอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกว่า 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง

หลวงมากอ่น แตใ่นภายหลงัไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน 

 นําทา่นเดนิทางสูว่ดัไบด่งิหว์ัดในพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวยีดนาม มเีนื้อทีก่ว่า 4,300 ไร่ แบ่ง

ออกเป็น 2 สว่น คอืวัดเดมิ และสว่นทีท่างรัฐบาลสรา้งขึน้มาใหม่บรเิวณเชงิเขา วัดเดมิถกูกอ่สรา้งข ึน้
บนภเูขาดงิหม์าแลว้กว่า 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิข ึน้ไปจากเชงิเขาผ่านบันไดหนิประมาณ 300 ขัน้ เป็น
สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีถ่อืไดว้่าเป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายในวัดมี

พระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีส่ดุ น้ําหนักกว่า 100 ตนั และยังมพีระพุทธรูปกว่า 500 องค ์ถกูตัง้เรยีงกนัไปโดยมี
ความยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทีส่ดุในเอเชยี ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 13 ชัน้ และระฆงัทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในเวยีดนาม สงู 22 เมตร หนัก 36 ตนั บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทีม่พีันธุไ์มห้ลายชนดิ ลานพธิ ี
และอาคารสาํหรับประกอบพธิกีรรมตา่งๆ ทา่นจะไดด้ืม่ดํา่กบัความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัดไป
พรอ้มกบัววิทวิเขาทีส่งูสง่า และวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานทีป่ระชมุชาวพุทธนานาชาตเินื่องในวันวสิาขบูชา

โลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย 
 

คํา่  บรกิารอาหาร คํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (4)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม HOA LU Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงนงิหบ์งิห ์  – จา่งอาน–ลอ่งเรอืชมความสวยงามของจา่งอา่น - สถานทีถ่า่ยหนงั Kong : 

Skull island– เมอืงลาวไก – เมอืงซาปา 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(5) 
 

ออกเดนิทางสู ่จา่งอานสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีแห่งหนึง่ของเวยีดนามทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตเิป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น้ําแดง
ของจังหวัดนงิบิง่ห ์สถานทีท่ีม่ากดว้ยคณุคา่ ผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างแม่น้ําภเูขาทอ้งฟ้าสดใส
ปกคลมุดว้ยปุยเมฆสขีาวถ้ําเกา่แก ่และร่อยรอยประวัตศิาสตรข์องยุคราชวงศนํ์าทา่น ลอ่งเรอืชม

ความสวยงามของจา่งอา่นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภมูทิศันอ์ันงดงามของยอดเขาหนิปูนสงูชนัสลบัซบัซอ้นแม่น้ํา
หลายสายไหลกดัเซาะภเูขาหนิปูนจนเกดิเป็นเสน้ทางการลอ่งเรอืทีส่วยงามบางสว่นจมอยู่ใตน้ํ้าและยัง

ถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนัรวมถงึมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถ ิน่ฐานของมนุษยส์มัย
โบราณชอยู่มากมาย นอกจากจะไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกแลว้ สถานทีแ่ห่งนี้ยังไดร้ับเลอืกใหเ้ป็น
สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตช์ือ่ดงัระดบัโลก เทีย่วชมสถานทีถ่า่ยหนงั Kong : Skullislandซึง่ฉากของ

จ่างอ่านนี้ถกูใชเ้ป็นทีอ่ยู่ของกอรลิลา่ยักษ์ทีช่ ือ่ว่า Kong ทีต่ามเนื้อเรือ่งมนัีกสาํรวจเขา้มาตามหาทีอ่ยู่
ของกอรลิลา่บนเกาะหัวกะโหลก อย่างไรก็ตามการไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทํานี้ทําให ้จ่างอ่าน 

กลายเป็นทีรู่จ้ักของคนทัว่โลก และมนัีกทอ่งเทีย่วหลัง่ไหลเขา้มาเทีย่วชมเกาะทีอ่ยู่อาศยัของคงิคองผู ้
ย ิง่ใหญ่ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 

  
 

 
 
 

 
 

 
  หลงัจากรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดนิทางสูเ่มอืงลาวไกโดยใชเ้วลาเดนิทาง 5 - 6 ชัว่โมง 
  

เมอืงลาวไก ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนามมชีายแดนตดิกบัเมอืงเหอโขว่ 

มณฑลยูนนาน ประเทศจนี เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะเมอืงทําการคา้สาํคญั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําแดง ห่างจาก
กรุงฮานอยเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 260 กโิลเมตร  

  

 เดนิทางเขา้สู“่เมอืงซาปา”เมอืงเล็กๆกลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอด
นยิมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืน



และตกึตา่งๆ รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นแบบฝรั่งเศสทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยหุบเขานอ้ยใหญ่ 
และธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ อกีทัง้ยังตัง้อยู่ใกลก้บัยอดเขาฟานซปัีนซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน
เวยีดนามและเป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลยั ทําใหเ้มอืงซาปาแห่งนี้มอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี จน

กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทัว่ทกุมุมโลก  
 

คํา่  บรกิารอาหาร คํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (7)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Q Sapa Hotelหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาปา - สถานนฟีานสปินั–ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั -  จดุสงูสดุของยอดเขาฟานซปินั–

เทีย่วชมหมูบ่า้นชาวเขา 3 หมูบ่า้น– นํา้ตกนางฟ้า– โบสถซ์าปา  
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(8) 
 

 นําทา่นน่ังรถไฟสู ่ สถานนฟีานสปินั ทา่นสามารถถา่ยภาพววิทวิทศันค์วามสวยงามของซาปาได ้
ระหว่างทางขึน้ เมือ่ถงึสถานีฟานสปัิน นําทา่น ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจก
สามารถมองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้

แม่น้ํา ลําธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขัน้บันไดทีส่วยงามเป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซาปาสลบัไปกบัหมู่บา้น
ของชาวเขา รวมถงึภเูขาและม่านหมอกทีเ่รยีงตวัซอ้นกนัเป็นฉากหลงัทีส่วยงาม ขณะทีก่ําลงั

เพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันท์ีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สูย่อดเขาฟานซปินั  ทีไ่ดร้ับฉายาว่า หลงัคา
แห่งอนิโดจนีโดยอยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลถงึ  3.143 กโิลเมตร นําทา่นเดนิตอ่ไปอกีเล็กนอ้ย เพือ่พชิติ
ยอดเขาฟานซปัิน ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบัสญัลกัษณ์สแตนเรส 3 เหลีย่มทีแ่สดงว่าทา่นไดม้ายนือยู่บน 

จดุสงูสดุของยอดเขาฟานซปินั พรอ้มสมัผัสกบัเมฆหมอก และววิทวิทศันท์ีส่วยงามบนยอดเขา นํา
ทา่นชมทศันียภาพดา้นบนพรอ้มถา่ยภาพววิทศิทศัน ์และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนานของ

ประเทศจนี ระหว่างทีท่า่นอยู่ดา้นนนัน้หากสภาพอากาศไม่มเีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็น
ทวิทศันข์องยอดเขาฮัมรองไดอ้กีดว้ย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงเมนชูาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น + ไวนแ์ดง (9) 

 

 

 

 

 
 
   
 

หลงัจากรับประทานอาหารเทีย่ง นําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ หมูบ่า้นชาวเขา 3 หมูบ่า้น
ทา่มกลางหุบเขาแห่งเมอืงซาปา(การเดนิทางจะเดนิทางดว้ยรถ และจอดใหท้า่นเทีย่วชมหมู่บา้นตาม

อัธยาศยั)  โดยหมู่บา้น 3 หมู่บา้นนี้ ไดแ้ก ่หมู่บา้น Ho Thao หมู่บา้น Sa Seng และหมู่บา้น Sa Pa 
ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรมและวถิชีวีติของชนเผ่า รวมไปถงึภมูปัิญญาในการสรา้งทีอ่ยู่อาศยัรวมถงึ

การใชช้วีติและอาหารการกนิ มรีา้นคา้เล็กๆและรา้นกาแฟใหน่ั้งพักตลอดสองขา้งทางบางจุดก็จะเจอ
แม่คา้เร่ขายของทีร่ะลกึบา้งแตไ่ม่มากนัก ชว่งเวลาทีส่วยงามทีส่ดุของซาปาคอื ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคมเป็น
ตน้ไป เพราะ เป็นชว่งทีเ่ร ิม่เขา้สูฤ่ดหูนาว และเขา้สูฤ่ดกูารเก็บเกีย่ว ทําใหส้ามารถเห็นนาขัน้บันไดสี

เหลอืงทองอร่ามสวยงามทา่มกลางหุบเขาสลบัซบัซอ้นระหว่างทางนําทา่นแวะชม นํา้ตกนางฟ้า เป็น
น้ําตกขนาดกลางทีม่สีายน้ําชุม่ฉ่ําสวยงาม สายน้ําใสไหลเย็น มกีารจัดพืน้ทีภ่มูทิศันใ์นการยนืชมและ

ถา่ยรูปน้ําตกเอาไวอ้ย่างดแีละเป็นระเบยีบสวยงาม 
  

 นําทา่นชม โบสถซ์าปา ส ิง่ปลกูสรา้งทีส่รา้งข ึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยทีฝ่รั่งเศสปกครอง
เวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมาเชค็อนิกบัโบสถค์รสิตแ์ห่งนี้ ซ ึง่โบสถทํ์า

ดว้ยหนิ สนันฐิานว่าโบสถแ์ห่งนี้สรา้งโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็นสถานทีป่ระกอบพธิมีสิซาของชาว
ฝรั่งเศสในชว่งวันหยุดสดุสปัดาห ์
 

ชว่งเย็นอสิระทา่นเดนิชมเมอืงซาปาตามอัธยาศยั ทา่นสามารถเดนิเทีย่วชมตลาดซาปาเป็นตลาดที่
ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปา สนิคา้ทีม่าวางขายสว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติข ึน้มาจากชาวเขาทอ้ง

ถิน่ทีอ่าศยัอยู่ทีซ่าปา สว่นใหญ่จะเป็นผา้ปัก สรอ้ย กําไล และเครือ่งประดบัของคนพืน้เมอืง ผัก ผลไม ้
และอาหารพืน้เมอืงมากมาย นอกจากนัน้ยังมรีา้นอาหารสไตลฝ์รั่งเศสเก๋ๆ ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ   

คํา่  บรกิารอาหาร คํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ZAO DO(10)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Q Sapa Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 
 

 
 
 

 

วนัทีห่า้ เมอืงซาปา – กรงุฮานอย – สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย – กรงุเทพมหานคร 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(11) 
  

ออกเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

 

 กรงุฮานอย  ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม คําว่า “ฮานอย”หมายถงึตอนตน้ของแม่น้ํา
ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุม่แม่น้ําแดงในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวงโดยใชช้ือ่ว่าทงัล็

องแปลว่ามังกรเหนิตอ่มากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเว ้เมือ่ตกเป็นสว่นหนึง่
ของอนิโดจนี และฝรั่งเศสฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครัง้ หลงัจากไดร้ับเอก

ราชในปีพ .ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศโดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของ
เวยีดนามเหนือเมือ่รวมประเทศในพ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน 

 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในสนามบนิ Ngoc Suong(12) 

16.05น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูกิรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ

VIETNAM AIRLINE เทีย่วบนิที ่VN613  

18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์*  

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 200 บาท/ทา่น/วนั, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 25 ทา่น หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 



 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 



14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร

ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรุณ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่........................................................... ..ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


