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ไฮไลท.์.. พกัซาปาสุดฟิน 2 คนื สมัผสัอากาศที�หนาวเยน็สุดขั#ว  
ไฮไลท.์.. ขึ#นยอดเขาฟาซีปัน+นั�งกระเชา้ ชมจุดที�สูงและสวยที�สุดของเวยีดนาม  
ไฮไลท.์.. ล่องเรือที�ฮาลองบก จ่างอาน ที�ไดร้บัรางวลัมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ไฮไลท.์.. บนิสายการบนิประจาํชาต ิเวยีดนามแอรไ์ลน ์มบีริการอาหารรอ้นเสริฟบนเครื�อง 
ไฮไลท.์.. บุฟเฟตน์านาชาต ิSEN ที�มอีาหารมากกว่า 788 ชนิด 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา 
09.30 น.  พรอ้มกนัที� สนามบนิสุวรรณภมิูอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (ชั0น 1 ประตู 3) เคาน์เตอรส์ายการบิน

เวยีดนามแอรไ์ลน์(L) เจา้หนา้ที�บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแกท่่าน.. 
12.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวยีดนามโดยเที�ยวบนิที�VN610 
 (บรกิารอาหารรอ้นบนเครื�อง มื0อที�C) 
14.10 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรแลว้ นาํท่านเดินทางขึ นเหนือมุ่งหนา้สู่ เมืองซาปา 
ซึ$งต ั งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจนีอยู่ในเขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมอืงต ั งอยู่บน
ระดบัความสูงกว่าระดบันํ  าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเยน็ตลอดปีที$นี$จงึเป็นแหลง่ปลูกผกัและ
ผลไมเ้มอืงหนาวที$สาํคญัของเวยีดนาม อกีท ั งยงัเป็นดินแดนแห่งขนุเขาที$มคีวามหลากหลายของชาตพินัธุ์
มากที$สุดในเวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมอืงนี ถูกพฒันาขึ นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร ั $งเศส...สมยัที$
เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร ั $งเศส (ระยะทาง 350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั �วโมง) 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มื0อที� G) 
นําท่านเขา้สูท่ี�พกั NORTH STAR SAPA หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว  

วนัที�สอง   ซาปา-หมู่บา้นชาวเขากตักตั – นํ0าตกซลิเวอร ์– ยอดเขาฟานซปินั - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื0อที� V) 

 หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ นาํท่านชมหมู่บา้นชาวเขากตักตั เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่แห่งเมอืง
ซาปา ซึ$งอพยพมาจากทางตอนใตข้องประเทศจีนเมื$อนานมาแลว้ โดยชาวบา้นที$นี$ยงัอนุรกัษป์ระเพณี 
วฒันธรรม และการดาํรงชีวติในแบบดั งเดิมเอาไวอ้ย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอมอืสดีาํ
หรอืนํ  าเงนิเขม้ และชมความสวยงามของทวิทศันน์าข ั นบนัได ที$มชีื$อเสยีงที$สุดแห่งหนึ$งของเวยีดนาม 
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เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื0อที� 1) 
 หลงัอาหารนาํท่านชมความสวยงามของ นํ0าตกซลิเวอร ์ซึ$งเป็นนํ  าตกที$มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร ไหล

เลาะลงมาจากหนา้ผาหนิ  
จากนั นท่านสู่สถานีกระเชา้ นั �งกระเชา้ ขา้มภูเขากว่า = กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ >? นาท ีขา้มเทอืกเขา
นอ้ยใหญ่มากมายสู่เทอืกเขา ฟานซปีนั ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที$ลอยละลอ่งอยู่รอบๆชมทศันียภาพที$
แสนสวยงามบนจดุชมววิในระดบัความสูง B>CB เมตร จุดที$ไดร้บัการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแห่งอนิโดจนี 
ดว้ยทวิทศันแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผสัอากาศที$หนาวเยน็ตลอดท ั งปี 

 

 
 
 
 
 

 
 
คํ �า    รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (มื0อที� W)  
 หลงัรบัประทานอาหาร นาํท่านเดนิทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสนิคา้ทอ้งถิ$นและชม

บรรดาเหลา่ชาวเขา ที$ไดเ้ดนิทางมารวมตวักนัอยู่ที$นี$ ดว้ยเครื$องแต่งกายประจาํเผ่าต่างๆ 
นําท่านเขา้สูท่ี�พกั NORTH STAR SAPA หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว 
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วนัที�สาม  ซาปา – นิงบงิห ์– ล่องเรอืจา่งอาน 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื0อที� 3) 
 หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนิงหบ์ิงห ์เมอืงเก่าแก่ที$มคีวามโดดเด่นทางธรรมชาติ มพีื นที$ชุ่มนํ  าใน                                                                                               

อาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบกเป็นเมืองที$มีภูมิทศัน์แปลกตา ท ั งเทือกเขา เนินเขา
หนิปูน ที$ราบตํ $า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขาEE ยอดจึงถอืกนัว่าเป็นเมอืงศกัดิFสทิธิF คณะปฏวิตัิของ
โฮจมินิหก์็ไดเ้คยตั งฐานทพัขึ นที$นี$เป็นแห่งแรกในการศึก เดยีนเบยีนฟู 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื0อที� `) 
จากนั0น นาํท่านสู่ท่าเรอื จา่งอาน เป็นแหลง่ท่องเที$ยว ที$ต ั งอยู่ทางตอนใตข้องสามเหลี$ยมปากแม่นํ  าแดง ในจงัหวดั

นิงบิ$งห ์เป็นพื นที$ที$มที ั งภูมทิศันอ์นังดงามของยอดเขาหนิปูน แม่นํ  าหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยู่

ใตน้ํ  า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จงึทาํใหส้ถานที$แห่งนี งดงามน่าชม และยงัมร่ีองรอยทางโบราณคดี

ที$เผยใหเ้หน็การต ั งถิ$นฐานของมนุษยส์มยัโบราณ ทาํใหส้ถานที$แห่งนี ไดร้บัการขึ นทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรมและธรรมชาติ  การชื$นชมทศันียภาพที$สวยงามในจ่างอานนั น คือการล่องเรือเลก็ประมาณ

ลาํละ 4-5 คนเพื$อเขา้ไปเยี$ยมชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพาเราไปเยี$ยมชมวดั หลงัจากนั นก็จะพาเราไปลอด

ถํ า มที ั งหมด 49 ถํ  า ซึ$งแต่ละถํ  าจะมชีื$อแตกต่างกนัไปจะใชเ้วลาลอ่งเรอืไปกลบัร่วมสองช ั $วโมงเลย ทเีดยีว  

จ่างอานยงัถูกเรียกว่า ฮาลองบก เพราะที$นี มเีขาหนิปูนและถํ  าคลา้ยกบัที$อ่าวฮาลอง จงัหวดักว่างนิงหอ์ีก

ดว้ย ระบบนิเวศของจ่างอานก็หลากหลายมพีนัธุพ์ชืหายากและสตัวป่์าสงวนอาศยัอยู่ เป็นจาํนวนมาก ใน

บริเวณเขตท่องเที$ยวจ่างอานยงัมโีบราณสถานระดบัชาติที$สวยงามแห่งหนึ$ง ดว้ยนั นคือ วดับา๋ยดิ$ง วดัที$

ใหญ่และสวยที$สุดของเวยีดนาม 
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คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (มื0อที�a) 
นําท่านเขา้สูท่ี�พกั YEN NHI  HOTEL ระดบั V ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สี�  นิงหบ์งิห-์ฮานอย-ถนน V3 สาย (ชอ้ปปิ0 ง) - กรุงเทพฯ  

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื0อที� d) 
  หลงัอาหารนําท่านเดินทางสูเ่มืองฮานอย ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ G.Ve ชม.) 

 

 

 

จากนั0น          นาํท่านสู่ย่านการคา้ใจกลางเมอืง ถนน 36 สาย (36  Old Streets) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ งสนิคา้ต่างๆ ใน
ย่านนี ตามใจชอบ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื0อที� Ce) พเิศษ++บฟุเฟหน์านาชาต ิSEN 
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จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย  

 เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� VN613 บรกิารอาหารรอ้นบนเครื�อง (มื0อที� CC) 
 เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ……. 

บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั�งนี� ขึ� นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาต ิแต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชนข์องผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ� นอยูก่บัสภาวะ

ค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ�ามนัเพิ�มเตมิจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็กตํ �ากว่า 67ปี 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี�ยว 

��-�� เมษายน �� 19,900 19,900 3,000 
��-�� เมษายน �� 20,900 20,900 3,000 
��-�� เมษายน �� 21,900 21,900 3,000 

��-�� พฤษภาคม �� 16,900 16,900 3,000 
��-�� พฤษภาคม �� 17,900 17,900 3,000 
��-�� มิถนุายน �� 15,900 15,900 3,000 

��-�� กรกฎาคม �� 17,900 17,900 3,000 
��-�� สหิาคม �� 17,900 17,900 3,000 
��-�& สิงหาคม �� 15,900 15,900 3,000 
��-�� สิงหาคม �� 15,900 15,900 3,000 
��-�� กนัยายน �� 15,900 15,900 3,000 
��-�& กนัยายน �� 15,900 15,900 3,000 
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อตัรานี� รวม 
• ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั"นประหยดั  
• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย 
• ค่าที�พกัโรงแรม  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
• ค่าอาหารครบทุกมื" อตลอดรายการ  
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ  
• อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัที�บริษัทใชบ้ริการ  
อตัรานี� ไม่รวม   
• ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7 % 
• ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าระวางนํ"าหนักเกิน 30   กิโลกรมั 
     ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น คนขบัรถ ท่านละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม = วนั = ?@@ บาท / ลกูคา้ 6 ท่าน)  

****ส่วนหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 
เอกสารที�ประกอบการเดินทาง : หนงัสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต ํ �ากว่า 6 เดือน (นบัจากวนัหมดอายุ) 

     เงื�อนไขการจอง : มดัจาํท่านละ  7,000 บาท  //สว่นที�เหลือชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 20  วนั 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั �วเครื�องบินโปรโมชั �น เมื�อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื�อน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั"งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ?ที�จะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั"งสิ" น  รวมถึง เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ? ไมอ่าจเรียกรอ้ง
ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั"งสิ" น  
หมายเหต ุ  
• บริษัทฯ มีสิทธิ?ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์"  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนในระหวา่งการเพื�อความเหมาะสม 
• บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที�ยวบิน การล่าชา้ของสายการบิน 

ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง  คาํสั �งของเจา้หนา้ที�รฐั และอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ" นทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่สิทธิ?ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั"งสิ" นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั"น 

• บริษัทไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ในกรณีอื�นๆ  
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B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั"งนี" ขึ" นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ"ามนัที�ไม่
คงที�  การปรบัราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว ้ 

• เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่
ท่านสละสิทธิ? ไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ทั"งสิ" น 
 

“ความสุขของท่าน  คอืงานบรกิารของเรา” 

 
 

 

 


