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เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา  
ฮาลองเบย ์นงิหบ์งิห ์5วนั4คนื 

ซุปตาร ์นา่หมํา่ 
 กําหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน 2561 – มนีาคม 2562 
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โดยสายการบนิ  VIETNAM AIRLINE 
เทีย่วบนิตรงไปกบัเวยีดนามแอรไ์ลน ์เยีย่มชมยา่นโบราณ ชมกรุงฮานอย เดนิทางสู่

เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม น ัง่รถไฟขึน้สู่

สถานขี ึน้กระเชา้ฟานซปีนั เทีย่วชมกรุงฮานอย ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง นําทา่นลอ่งเรอื

ฮาลองบกทีเ่มอืงนงิหบ์งิห ์ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

13-17 ก.พ. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

20-24 ก.พ. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

22-26 ก.พ. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

27 ก.พ. - 3 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

28 ก.พ. - 4 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

1-5 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

2-6 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

6-10 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

7-11 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

8-12 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

9-13 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

13-17 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

14-18 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

15-19 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

16-20 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

20-24 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋ หกั 3,000 บาท/ทา่น 
 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – เมอืงลาวไก  

 
 

08.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ สายการบนิ เวยีดนามแอรไ์ลน ์

(VN)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสาํหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

11.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย โดยสายการบนิ Vietnam Airline เทีย่วบนิ

ที ่VN610 

13.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ

เวยีดนามตอนเหนือ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก ใชเ้วลาเดนิทาง 4 - 5 ชัว่โมง 

 เมอืงลาวไก ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีชายแดนตดิกับเมืองเหอโข่ว 

มณฑลยูนนาน ประเทศจนี เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะเมอืงทําการคา้สาํคญั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําแดง ห่างจาก

กรุงฮานอยเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 260 กโิลเมตร  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1)  

ทีพ่กั  โรงแรม Red River View Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง      เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน – เมืองซาปา- โบสถซ์าปา                 

– ตลาดไนทม์ารเ์ก็ตซาปา 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 “เมอืงซาปา” เมอืงเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาว

ยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึต่างๆ 

21-25 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

22-26 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

23- 27 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

27-31 ม.ีค. 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

28 ม.ีค.- 1 เม.ย 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

29 ม.ีค. - 2 เม.ย 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

30 ม.ีค. - 3 เม.ย 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 
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รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นแบบฝรัง่เศสทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยหุบเขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาติ

ทีอุ่ดมสมบูรณ์ อกีทัง้ยังตัง้อยู่ใกลก้บัยอดเขาฟานซปัีน ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเวียดนาม และเป็น

สว่นหนึง่ของเทือกเขาหมิาลัย ทําใหเ้มืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จนกลายเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทัว่ทกุมุมโลก 
  

 นําท่านเดนิทางสู ่พรมแดนระหวา่งประเทศเวยีดนามและจนี พรมแดนนี้เคยถูกปิดในชว่งระหว่าง

สงครามจนีและเวยีดนามในปี ค.ศ. 1979-1993 หลงัจากสงครามไดม้ีการเปิดพรมแดนนี้ข ึน้มาใหม่อีก

ครัง้ จนเกดิเป็นทางผ่านสาํคญัของนักทอ่งเทีย่วในการเดนิทางเขา้มาเทีย่วประเทศเวียดนามและเมือง

คณุหมงิประเทศจนี ซึง่นอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัแลว้ ยังเป็นจุดศูนยก์ลางใน

การแลกเปลีย่นสนิคา้ชนเผาทีส่าํคญัและใหญ่ทีส่ดุในประเทศอกีดว้ย 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอ่น+ไวนแ์ดง (3) 
 

 หลังรับประทานอาหารนําท่านเดนิทางไปชมววิเมืองซาปาที่ ยอดเขาฮมัรอง ซึง่อยู่ไม่ไกลจากตัว

 เมอืงซาปา ทางขึน้จะเป็นการเดนิข ึน้เขาตลอดแตไ่ม่ชนัมากนัก โดยจะมจีุดชมววิใหนั้กท่องเทีย่วเลอืก

 ชมวิวอยู่หลายจุดดว้ยกัน เมื่อเดนิข ึน้ไปแลว้ท่านสามารถมองเห็นววิของเมืองซาปาไดท้ัง้เมือง

 บา้นเรือนและตกึต่างๆ ทีม่ีสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะแบบฝรั่งเศส ผสมผสานกับกับธรรมชาตทิีอุ่ดม

 สมบูรณ์ และววิของหุบเขาทีท่อดยาวเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซาปา  
  

 นําทา่นชม โบสถซ์าปา ส ิง่ปลกูสรา้งทีส่รา้งข ึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ในสมัยทีฝ่รั่งเศสปกครอง

เวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมาเช็คอนิกับโบสถค์รสิตแ์ห่งนี้ ซ ึง่โบสถทํ์า

ดว้ยหนิ สนันฐิานว่าโบสถแ์ห่งนี้สรา้งโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็นสถานทีป่ระกอบพธิีมสิซาของชาว

ฝรั่งเศสในชว่งวันหยุดสดุสปัดาห ์
 

ชว่งเย็นพาทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ตลาดซาปา เป็นตลาดทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปา สนิคา้ทีม่าวางขายสว่น

 ใหญ่จะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติข ึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ทีอ่าศัยอยู่ทีซ่าปา สว่นใหญ่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้ปัก 

 สรอ้ย กําไล และเครื่องประดับ ผัก ผลไม ้และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนัน้ยังมีรา้นอาหาร

 สไตลฝ์รั่งเศสเก๋ๆ  ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารโรงแรม  (4)    

ทีพ่กั  โรงแรม Q Sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
\ 

 

วนัทีส่าม  น ัง่รถไฟชมววิสูส่ถานกีระเชา้ขึน้ฟานซปินั – ข ึน้ยอดเขาฟานซปินั –  ซาปา – กรงุฮานอย – 

ทะเลสาบคนืดาบ – สะพานแสงอาทติย ์- ถนน 36 สายเกา่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําท่านน่ังรถไฟสู่ สถานนฟีานสปิัน ท่านสามารถถ่ายภาพววิทวิทัศน์ความสวยงามของซาปาได ้
ระหว่างทางขึน้ เมือ่ถงึสถานีฟานสปัิน นําทา่น ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจก

สามารถมองเห็นววิเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้
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แม่น้ํา ลําธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขัน้บันไดทีส่วยงามเป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซาปาสลบัไปกบัหมู่บา้น
ของชาวเขา รวมถงึภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กําลัง
เพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันท์ีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู ่ยอดเขาฟานซปินั ทีไ่ดร้ับฉายาว่า หลังคา

แห่งอนิโดจนี โดยอยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร นําท่านเดนิต่อไปอีกเล็กนอ้ยเพื่อพชิติ
ยอดเขาฟานซปัิน ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบัสญัลกัษณ์สแตนเรส 3 เหลีย่มทีแ่สดงว่าท่านไดม้ายืนอยู่บน 

จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปิัน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และววิทวิทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา    
นําท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทศิทัศน์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนาน
ของประเทศจนี ระหว่างทีท่า่นอยู่ดา้นนนัน้หากสภาพอากาศไม่มเีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็น

ทวิทศันข์องยอดเขาฮัมรองไดอ้กีดว้ย  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ZAOBO (6) 

 หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮานอย ใชเ้วลาในการเดนิทาง จากเมือง ซาปา สูเ่มือง 

 ฮานอย ใชเ้วลาโดยประมาณ 5-6 ชั่มโมง จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจ

 กลางเมอืงฮานอย ตามตํานานเล่าขานกันมาว่า ในสมัยทีเ่วียดนามทําสงครามกับประเทศจีน กษัตรยิ์

 แห่งเวียดนามทําการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจีนได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึ่ง

 ไดล้่องเรือเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ไดเ้จอกับเต่าตัวหนึ่งซ ึง่ที่ปากนั้นไดค้าบดาบวเิศษอยู่และ

 ไดนํ้าดาบนั้นมาใหก้ับกษัตรยิ์เวียดนามเพื่อใชใ้นการทําสงคราม เมื่อกลับไปสูร้บกับประเทศจีนอีก

 ครั ้ง จนมีชัยชนะกลับมาทําใหบ้า้นเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จส ิน้สงครามแลว้พระองค์จึงไดนํ้า

 ดาบกลบัมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแห่งนี้  
 

 จากนั้นนําท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ 

เชือ่มระหว่างรมิฝ่ังกบัเกาะเนนิหยกสะพานแห่งนี้ถอืเป็นเอกลกัษณ์อกีแห่งหนึง่ของกรุงฮานอย หากยืน

อยู่บนสะพานทา่นสามารถมองเห็น ศาลเจา้เนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะ ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคนื

ดาบ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแต่งไดร้ับอทิธพิลมาจากจีน 

สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ เฉนิ ฮัง โดว๋ ผูนํ้าการตอ่ตา้นราชวงศห์ยวนของจีนในศตวรรษที ่13 ภายใน

เป็นวหิารชัน้เดยีว มแีทน่บูชาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนนิหยก

จะเห็นเจดยีโ์บราณโผลข่ ึน้พน้น้ํามชีือ่เรยีกว่าทอ้งถิน่ว่า ทาพรัว ซึง่หมายถงึ หอคอยเต่า ซึง่ในปัจจุบัน

ในชว่งเปลีย่นฤดกูาลยังสามารถเห็นเตา่ขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ 
 

นําท่านชอ้ปป้ิง ถนน 36 สายเกา่ มีชือ่เรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนทีม่ีชือ่เสยีงใน

 เรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มสีนิคา้มากมาย เป็นแหลง่ขายของ

 ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใจกลางกรุงฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างจุใจ เชน่ 

 เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีทํ่าจากไม ้เรอืสาํเภาไมจํ้าลอง ของทีร่ะลกึจากเวียดนามทีทํ่าข ึน้มาจาก

 ฝีมอืคน เวยีดนามอย่างแทจ้รงิ เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ANH HOA (7)  

ทีพ่กั โรงแรม Delight หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ี ่  เมอืงฮาลอง – อา่วฮาลอง – ถํา้นางฟ้า - หมูบ่า้นชาวประมง - เกาะไกช่นกนั - เมอืงนงิหบ์งิห ์ 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  
  

นําทา่นลอ่งเรอืชม อา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่กว่า 1,500 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของ

เวยีดนาม และเป็นสว่นหนึง่ในอ่าวตงัเกีย๋ มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กโิลเมตร ท่านจะพบกับ

ววิทวิทศัน ์หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน้ําสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่โผล่ข ึน้มา

จากผวิน้ําทะเลทีม่ลีกัษณะแตกตา่งกนัออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวียดนามอีกแห่ง

หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทัว่ทกุมุมโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ 
 

นําท่านชม ถํา้นางฟ้า พาท่านชมหนิหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับลา้นปี มีโครงสรา้ง

สลบัซบัซอ้นกนัหลายชัน้พรอ้มประดบัไฟไวอ้ย่างสวยงาม ภายในถ้ําจะเห็นไดว้่าหนิหงอกหนิยอ้ยต่างๆ
นั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจตินาการ ข ึน้อยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความ

ออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมอืนสิง่ใด ในถ้ําเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทีถู่กสรา้งข ึน้มาจากทางธรรมชาตทิีต่ดิ
อยู่ภายในผนังถ้ํา นับว่าเป็นส ิง่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งและมีตํานานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเขา้มา
อาบน้ําในถ้ําแห่งนี้และเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไม่อยากกลับสวรรค ์จนกระทั่ง

เวลาผ่านลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทีผ่นังถ้ําอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนัน้
ผ่านชม หมูบ่า้นชาวประมง แหลง่ทําประมงดัง่เดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนั สญัลักษณ์
อกีอย่างหนึง่ของฮาลองเบย ์เป็นเกาะทีม่ีลักษณะคลา้ยกับไก่หันหนา้ชนกัน มีชือ่เรียกอีกอย่างนงึว่า 

เกาะไกจู่บกนั 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื เมนซูฟีู๊ ด + ไวนแ์ดงดาลดั (9) 
 

หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่จังหวัดนงิหบ์งิห ์เป็นจังหวัดทีต่ัง้อยู่ทางใตข้องฮานอย เป็น
เมอืงตดิชายฝ่ังทะเล ลอ้มรอบดว้ยยอดเขา 99 ยอด จงึถอืกนัว่าเป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิ ์ 

(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง) 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารโรงแรม (10)  

ทีพ่กั  ROYAL NIGNBINH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่า้  น ัง่เรอืชมฮาลองบก – กรงุฮานอย – กรงุเทพมหานคร 

 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11)   

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึง่ในภูมทิัศน์ทีม่ีชือ่เสยีง
มากทีส่ดุของจังหวัดนงิห์บงิห์ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กโิลเมตร ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขา

หนิปูนขนาดใหญ่อยู่รายลอ้ม คลา้ยกบักุย้หลนิเมอืงจนี มแีม่น้ํางอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภูเขาหนิปู
จนเกดิเป็นถ้ําหนิปูนทัง้หมดสามถ้ํา จงึเป็นทีม่าของชือ่ ตามกก๊ ซึง่คําว่าตามแปลว่าสาม และกก๊แปลว่า
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ถ้ํา ซึง่ถ้ําแห่งนี้จะมน้ํีาไหลลอดถ้ําไปตามทางทีถ่กูกดัเซาะ เมื่อมองจากดา้นบนจะเห็นทัศนียภาพทาง
ธรรมชาตทิีส่วยงาม   
เพลดิเพลนิกบัการ ลอ่งเรอื ชมธรรมชาตขิองภูเขาหนิปูนตระหง่านรายลอ้มอยู่มากมาย ตืน่ตากับการ

พายเรอืทีเ่ป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่มีลักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรือไปตามแม่น้ําทตีร่า
งอนน์ ชมวิถีชีวติรมิน้ําของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิิวสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที่มีสสีัน

แตกตา่งกนัออกไปตามฤดูกาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรือลอดถ้ํา สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ
งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ้ําได ้ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12)  
  

 หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่นครหลวงฮานอย  
 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

 เมือ่เดนิทางถงึเมืองฮานอย นําท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย ใชเ้วลาเดนิทาง

จากตวัเมอืงฮานอยประมาณ 45 กโิลเมตร 

16.05 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ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 การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

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)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 3,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
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ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ ่วมคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

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

ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
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รายการทวัร.์.................................................................................  วันเดนิทาง........................................ 

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

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

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ 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    


