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NT142
ทวัรเ์วยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย ์นงิหบ์งิห ์5 วัน 4 คนื (VN)
ทัวรเ์วยีดนาม , 5 วัน 4 คนื ,

YEN NHI HOTEL  , Sapa Logde Hotel  , Sun Bay Tuan Chau Hotel

ฮาลอง - ฮาลองปารค์ - นงักระเชา้ 2 ชนั - สวนดอกไมญ้ปีุ่ น - นงัรถราง - ขนึชงิชา้สวรรคS์un wheel -
การแสดงหุน่กระบอกน้าํ 

ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต - ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง - ถ้าํนางฟ้า - หมูบ่า้นชาวประมง - เกาะไก่ชน นงิหบ์งิห ์- วดัไบ่ดงิห ์- จา่งอาน 
ลอ่งเรอืชมความสวยงามของจา่งอา่น - สถานทถี่ายหนงั Kong : Skull island - ลาวไก - ซาปา 

ขนึกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปิัน - หมูบ่า้นชาวเขา 3 หมูบ่า้น - น้าํตกนางฟ้า - โบสถซ์าปา - ตลาดซาปา - ฮานอย

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - เมอืงฮาลอง - ฮาลองปารค์ - นงักระเชา้ 2 ชนั - สวนดอกไมญ้ปีุ่ น - นงัรถราง -
ขนึชงิชา้สวรรคS์un wheel - การแสดงหุน่กระบอกน้าํ

09.00 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู5 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิเวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่น และนําทา่นโหลดสมัภาระ

11.55 น.



ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ VIETNAM AIRLINES เทยีวบนิท ีVN610

13.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย
ของกรุงฮานอยซงึเป็นสนามบนิหลักของประเทศเวยีดนามตอนเหนือหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนินานาชาตโิหน่ยบา่ยประมาณ 3-4 ชวัโมง เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มังกรหลับไหล
ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ประมาณ 4
ชม.เมอืงฮาลองมสีถานททีอ่งเทยีวชอืดังคอือ่าวฮาลองทไีดรั้บสมญานามวา่กุย้หลนิแหง่เมอืงเวยีดนามเพราะมเีกาะหนิปนูนอ้ยใหญ่จํานวนกวา่1,969
เกาะโผลพ่น้ขนึมาจากผวิน ้าํทะเลบนยอดของแตล่ะเกาะมตีน้ไมข้นึอยู่อย่างหนาแน่นดว้ยความความสมบรูณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของอ่าวฮาลองทําใหอ้งคก์รยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี
2537 

จากนันเดนิทางสู ่ฮาลอง ปารค์ นําทา่น นงักระเชา้ 2 ชนั เพอืขา้มอ่าวฮาลองไปยัง เกาะ BAI CHAY
ระหวา่งนีใหท้า่นไดช้มววิอ่าวฮาลองพรอ้มถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลองและภาพของเมอืงฮาลองทตัีงตระหงา่อยู่ดา้นลา่ง
ใหท้า่นเพลนิเพลนิกับกจิกรรมใน ฮาลองปารค์ไม่วา่จะเป็น การเทยีวชม สวนดอกไมญ้ปีุ่ น เพลดิเพลนิกับการ นงัรถรางหรอืขนึชงิชา้สวรรค์
Sunwheel เพอืชมทัศนียภาพมุมสงูของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศชว่งพลบค่าํ อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ หรือชม
การแสดงหุน่กระบอกน้าํ เป็นศลิปกรรมประจําชาตหิุน่กระบอกน ้าํเป็นการ ผสมผสานระหวา่งความหลงไหลในเทพ
กับความรักชาตอิย่างรุนแรงจนเป็นสงิปลกูฝังกันมาในจติใจ ของชาวเวยีดนามนักเชดิหุน่จะยืนอยู่หลังฉากและมนี ้าํทว่มถงึบรเิวณเอว
และควบคมุตัวหุน่ดว้ยไมไ้ผ ่ลํายาว สําหรับเทคนคิการเชดินันไดถู้กปิดบังเป็นความลับอย่างมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่หง่เดยีวในโลก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง เมนูอาหาร Seafood 

อสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงท ีฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทรีะลกึทําจากไม ้งานหัตถกรรมพนืเมอืง เสอืผา้
กระเป๋า และอกีมากมาย

ทพีกั
Sun Bay Tuan Chau Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงฮาลอง - ลอ่งเรอือา่วฮาลอง - ถ้าํนางฟ้า - หมูบ่า้นชาวประมง - เกาะไกช่นกนั - เมอืงนงิหบ์งิห ์- วดัไบด่งิห์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่เรอือา่วฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาตทิสีรรคส์รา้งดว้ยความงดงามของอ่าวฮาลองเบย์
หากเลา่ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม
ไดเ้ลา่ไวว้า่ในอดตีนานมาแลว้ระหวา่งทชีาวเวยีดนามกําลังตอ่สูก้ับกองทัพชาวจนีผูรุ้กรานเทพเจา้ไดส้ง่กองทัพมังกรลงมา
ชว่ยปกป้องแผน่ดนิเวยีดนามมังกรเหลา่นีไดดํ้าดงิลงสูท่อ้งทะเลบรเิวณทเีป็นอ่าวฮาลองในปัจจบัุน ทําใหม้อัีญมณีและหยกพุง่กระเด็นออกมา
อัญมณีเหลา่นีจงึกลายเป็นเกาะแกง่นอ้ยใหญ่กระจายอยู่ทัว
อ่าวจงึเป็นเกราะป้องกันจากผูรุ้กรานทําใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผน่ดนิของพวกเขาไดสํ้าเร็จแลกอ่ตัง ประเทศซงึตอ่มาก็คอืเวยีดนามในปัจจบัุน 

นําทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทมีพีนืทกีวา้งใหญ่กวา่ 1,500
ตารางกโิลเมตรอยู่ทางตอนเหนือของเวยีดนามและเป็นสว่นหนงึในอ่าวตังเกยีมชีายฝังยาวเป็นระยะทางกวา่ 120 กโิลเมตรทา่นจะพบกับววิทวิทัศน์
หันมองไปทางไหนก็สวยงามเห็นผนืน ้าํสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปนูนอ้ยใหญ่โผลข่นึมาจากผวิน ้าํทะเลทมีลัีกษณะแตกตา่งกันออกไป
ถอืเป็นสถานทเีทยีวชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแหง่หนงึทสีามารถดงึดดูนักทอ่งเทยีวมากมายจากทัวทกุมุมโลกใหม้าเยือนสถานทแีหง่นี 

นําทา่นชม ถ้าํนางฟ้า พาทา่นชมหนิหงอกหนิยอ้ยแหง่อ่าวฮาลองทมีอีายุนับลา้นปี
มโีครงสรา้งสลับซบัซอ้นกันหลายชนัพรอ้มประดับไฟไวอ้ย่างสวยงาม
ภายในถ ้าํจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิยอ้ยตา่งๆนันจะมลัีกษณะรูปทรงแตกตา่งกันออกไปตามแตท่า่นจะจตินาการ
ขนึอยู่วา่แตล่ะทา่นจะตคีวามออกมาวา่เป็นรูปทรงเหมอืนสงิใด
ในถ ้าํเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทถีูกสรา้งขนึมาจากทางธรรมชาตทิตีดิอยู่ภายในผนังถ ้าํ
นับวา่เป็นสงิมหัศจรรยอ์ย่างหนงึและมตํีานานเลา่ขานกันวา่มเีหลา่นางฟ้าเขา้มาอาบน ้าํในถ ้าํแหง่นีและเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้เีป็นมนุษยเ์ลยคดิทจีะไม่อยากกลับสวรรค์
จนกระทังเวลาผา่นลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทังหลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทผีนังถ ้าํอย่างน่าอัศจรรยน์อก



จากนันผา่นชม หมูบ่า้นชาวประมงแหลง่ทําประมงดังเดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่น กันสญัลักษณ์อกีอย่างหนงึของฮาลองเบย์
เป็นเกาะทมีลัีกษณะคลา้ยกับไกหั่นหนา้ชนกัน มชีอืเรียกอกีอย่างนงึวา่ เกาะไกจ่บูกัน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ เมนูอาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดั

บา่ย
หลังจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กโิลเมตร
พนืทแีหง่นีโอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืงหลวงมากอ่น
แตใ่นภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัไบด่งิห ์วัดในพระพทุธศาสนาทใีหญ่ทสีดุในเวยีดนาม มเีนือทกีวา่ 4,300 ไร่ แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอืวัดเดมิ
และสว่นททีางรัฐบาลสรา้งขนึมาใหม่บรเิวณเชงิเขา วัดเดมิถูกกอ่สรา้งขนึบนภเูขาดงิหม์าแลว้กวา่ 1,000 ปี
โดยตอ้งเดนิขนึไปจากเชงิเขาผา่นบันไดหนิประมาณ 300 ขัน
เป็นสถานทศัีกดสิทิธทิถีอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายในวัดมพีระพทุธรูปทใีหญ่ทสีดุ น ้าํหนักกวา่
100 ตัน และยังมพีระพทุธรูปกวา่ 500 องค ์ถูกตังเรียงกันไปโดยมคีวามยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทสีดุในเอเชยี ทพีลาดไม่ไดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 13 ชนั
และระฆังทใีหญ่ทสีดุในเวยีดนาม สงู 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทมีพัีนธุไ์มห้ลายชนดิ ลานพธิี
และอาคารสําหรับประกอบพธิกีรรมตา่ง  ๆทา่นจะไดด้มืด่าํกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัดไปพรอ้มกับววิทวิเขาทสีงูสงา่
และวัดแหง่นียังเป็นสถานทปีระชมุชาวพทุธนานาชาตเินืองในวันวสิาขบชูาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ทพีกั
Yen Nhi Hotel Ninh Binh หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงนงิหบ์งิห ์- จา่งอาน - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของจา่งอา่น - สถานทถีา่ยหนงัKong : Skull island - เมอืงลาวไก - เมอืงซาปา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่จา่งอาน
สถานททีอ่งเทยีวอกีแหง่หนงึของเวยีดนามทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตเิป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทตัีงอยู่ทางตอนใตข้องสามเหลยีมปากแม่น ้าํแดงของจังหวัดนงิบงิห์
สถานททีมีากดว้ยคณุคา่ ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหวา่งแม่น ้าํภเูขาทอ้งฟ้าสดใสปกคลมุดว้ยปยุเมฆสขีาวถ ้าํเกา่แก่
และร่อยรอยประวัตศิาสตรข์องยุคราชวงศ์

นําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของจา่งอา่น
พนืททีมีทัีงภมูทัิศนอั์นงดงามของยอดเขาหนิปนูสงูชนัสลับซบัซอ้นแม่น ้าํหลายสายไหลกัดเซาะภเูขาหนิปนูจนเกดิเป็นเสน้ทางการลอ่งเรือทสีวยงามบางสว่นจมอยู่ใตน้ ้าํและยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนัรวมถงึมรี่องรอยทางโบราณคดทีเีผยใหเ้ห็นการตังถนิฐานของมนุษยส์มัยโบราณชอยู่มากมาย
นอกจากจะไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกแลว้ สถานทแีหง่นียังไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตช์อืดังระดับโลก 

เทยีวชมสถานทถี่ายหนัง Kong : Skullisland ซงึฉากของจา่งอ่านนีถูกใชเ้ป็นทอียู่ของกอรลิลา่ยักษ์ทชีอืวา่Kong
ทตีามเนือเรืองมนัีกสํารวจเขา้มาตามหาทอียู่ของกอรลิลา่บนเกาะหัวกะโหลก อย่างไรก็ตามการไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานทถี่ายทํานีทําให ้จา่งอ่าน
กลายเป็นทรีูจั้กของคนทัวโลก และมนัีกทอ่งเทยีวหลังไหลเขา้มาเทยีวชมเกาะทอียู่อาศัยของคงิคองผูย้งิใหญ่

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก โดยใชเ้วลาเดนิทาง 5 - 6 ชวัโมง เมอืงลาวไก
ตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนามมชีายแดนตดิกับเมอืงเหอโขว่ มณฑลยูนนาน ประเทศจนี
เป็นทรีูจั้กกันดใีนฐานะเมอืงทําการคา้สําคัญ ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํแดง หา่งจากกรุงฮานอยเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 260 กโิลเมตร 

เดนิทางเขา้สู ่“เมอืงซาปา” เมอืงเล็กๆกลางหบุเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาวยุโรป
เนืองจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝรังเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนและตกึตา่งๆ
รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลัีกษณะเป็นแบบฝรังเศสทถีูกรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาตทิอีุดมสมบรูณ์
อกีทังยังตังอยู่ใกลก้ับยอดเขาฟานซปัีนซงึเป็นยอดเขาทสีงูทสีดุในเวยีดนามและเป็นสว่นหนงึของเทอืกเขาหมิาลัย



ทําใหเ้มอืงซาปาแหง่นีมอีากาศเย็นตลอดทังปี จนกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวทไีดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทยีวทัวทกุมุมโลก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

ทพีกั
Sapa Logde Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงซาปา - สถานฟีานสปินั - ขนึกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั - จดุสงูสดุของยอดเขาฟานซปินั – เทยีวชมหมูบ่า้นกตั กตั - โบสถซ์าปา -
น้าํตกซลิเวอร ์- ตลาดซาปา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น นงัรถไฟสู ่สถานฟีานสปินั ทา่นสามารถถ่ายภาพววิทวิทัศนค์วามสวยงามของซาปาไดร้ะหวา่งทางขนึ 

เมอืถงึสถานีฟานสปัิน นําทา่น ขนึกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั
กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แม่น ้าํ
ลําธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขันบันไดทสีวยงามเป็นทขีนึชอืของเมอืงซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของชาวเขา
รวมถงึภเูขาและม่านหมอกทเีรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังทสีวยงาม
ขณะทกํีาลังเพลดิเพลนิกับววิทวิทัศนท์สีวยงามกระเชา้จะเคลอืนเขา้สูย่อดเขาฟานซปัิน ทไีดรั้บฉายาวา่
หลังคาแหง่อนิโดจนีโดยอยู่สงูจากระดับน ้าํทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร 

นําทา่นเดนิตอ่ไปอกีเล็กนอ้ยเพอืพชิติยอดเขาฟานซปัิน ถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับสญัลักษณ์สแตนเรส 3 เหลยีมทแีสดงวา่ทา่นไดม้ายืนอยู่บน
จดุสงูสดุของยอดเขาฟานซปินัพรอ้มสมัผัสกับเมฆหมอก
และววิทวิทัศนท์สีวยงามบนยอดเขานําทา่นชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทศิทัศน์
และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจนี ระหวา่งททีา่นอยู่ดา้นนนันหากสภาพอากาศไม่มเีมฆปกคลมุมาก
ทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องยอดเขาฮัมรองไดอ้กีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
หลังจากรับประทานอาหารเทยีง นําทา่นเทยีวชมความสวยงามของ หมูบ่า้นกตักตั (Cat Cat Village) หมู่บา้นเกา่แกข่องชาวเผา่มง้
ตลอดเสน้ทางขนึเขาลงเขา ทา่นจะเห็นวถิชีวีติการเป็นอยู่ทเีรียบงา่ยของชาวบา้นทนีี เด็กๆวงิเลน่จับกลุม่อยู่ตามคันนา
สลับกับทวิทัศนข์องผนืนาขันบันไดตลอดเทอืกเขา หากเป็นชว่งกอ่นฤดเูก็บเกยีว จะมโีอกาสไดเ้ห็นทุง่นาสทีองอร่ามตา
นอกจากนีระหวา่งทางยังมสีะพานขา้ม น ้าํตกกนิรี หรือ น ้าํตกเตยีนซาน
น ้าํตกทมีตํีานานคลา้ยคลงึกับวรรณกรรมไทยทเีลา่ถงึน ้าํตกทเีป็นสถานทชํีาระร่างกายของเหลา่กนิรี ถอืเป็นน ้าํตกศักดสิทิธขิองหมู่บา้น

นําทา่นชม น้าํตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall) เป็นน ้าํตกทมีคีวามสวยงามทสีดุในซาปา ทนีีเป็นน ้าํตกขนาดใหญ่ ลอ้มรอบดว้ยภเูขา อยู่รมิถนน
และสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนตังแตไ่กล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหนา้ผาหนิ ทา่นสามารถเดนิไปชนับนของน ้าํตกได ้
น ้าํตกซลิเวอรเ์ป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิไีม่ควรพลาดในการเยียมชม ชาวเวยีดนามเรียกน ้าํตกนีวา่ Thac Bac เป็นน ้าํตกทมีหีลายชนั
ไหลลัดเลาะ ลดหลันลงมาจากหนา้ผาหนิ เป็นทวิทัศนท์งีดงามมาก

จากนันนําทา่นชม โบสถซ์าปา สงิปลกูสรา้งทสีรา้งขนึจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยทฝีรังเศสปกครองเวยีดนาม
ซงึเป็นหนงึในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทตีอ้งมาเช็คอนิกับโบสถค์รสิตแ์หง่นี ซงึโบสถทํ์าดว้ยหนิ สนันฐิานวา่โบสถแ์หง่นีสรา้งโดยชาวฝรังเศส
และยังเป็นสถานทปีระกอบพธิมีสิซาของชาวฝรังเศสในชว่งวันหยุดสดุสปัดาห์

อสิระใหท้า่นเดนิเทยีวชม ตลาดของเมอืงซาปา เป็นตลาดทตัีงอยู่ใจกลางเมอืงซาปา
สนิคา้ทมีาวางขายสว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทผีลติขนึมาจากชาวเขาทอ้งถนิทอีาศัยอยู่ทซีาปา สว่นใหญ่จะเป็นผา้ปัก สรอ้ย กําไล
และเครืองประดับของคนพนืเมอืง ผัก ผลไม ้และอาหารพนืเมอืงมากมาย นอกจากนันยังมรีา้นอาหารสไตลฝ์รังเศสเก๋ๆ ตกแตง่รา้นสวยงาม
ใหท้า่นไดเ้ลอืกนังไดต้ามใจชอบ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอ่น + ไวนแ์ดง



ทพีกั
Sapa Logde Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงซาปา - กรุงฮานอย - สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย - กรุงเทพมหานคร

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชวัโมง เพอืเดนิทางสูส่นามบนิ กรุงฮานอย ตังอยู่ทางภาคเหนือ
ของประเทศเวยีดนาม คําวา่
“ฮานอย”หมายถงึตอนตน้ของแม่น ้าํตังอยู่ตอนตน้ของลุม่แม่น ้าํแดงในสมัยนันกษัตรยิร์าชวงศล์สีถาปนาขนึเป็นเมอืงหลวงโดยใชช้อืวา่ทังล็องแปลวา่มังกรเหนิตอ่มากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเว ้
เมอืตกเป็นสว่นหนงึของอนิโดจนี และฝรังเศสฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครังหลังจากไดรั้บเอกราชในปีพ.ศ. 2489
ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศโดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือเมอืรวมประเทศในพ.ศ.2519
จงึเป็นเมอืงหลวงหนงึเดยีวของเวยีดนามในปัจจบัุน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน สนามบนิ Ngoc Suong

16.05 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ VIETNAM AIRLINE เทยีวบนิท ีVN619

18.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 09:43 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารรวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน)

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

เดนิทางขนึต่าํ 25 ท่านหากต่าํกวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
• มดัจําท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• จอยแลนดไ์มเ่อาตวัหกั 2,000 บาท/ทา่น

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน
• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

• โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2
หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม



เงอืนไขยกเลกิการจอง

•  เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี
และกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

หมายเหต ุกรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง
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