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เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย  

ฮาลอง จ่างอาน 5วนั4คืน 

ซุปตาร…์ซาปาโซคลู ภาค 2   

 ก าหนดการเดินทาง เมษายน-กนัยายน 2563 

โดยสายการบิน  VIETNAM AIRLINE 
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บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอรไ์ลน ์สู่เมืองประวติัศาสตรช์มธรรมชาติที่สวยงาม 

พกัที่เมืองซาปา สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งเวียดนาม 2 คืน พรอ้มข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าสู่ 

ยอดเขาฟานซิปัน สมัผสัวิถีชีวิตของชนเผ่ามง้ สลบักบับรรยากาศนาขั้นบนัได 

ที่หมู่บา้นกั๊ต กั๊ต ชมน ้าตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกนัที่น ้ าตกซิลเวอร ์ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ ้านางฟ้า ข้ึนกระเชา้สองชั้นสู่สวนสนุกฮา

ลองปารค์  

ข้ึนชิงชา้สวรรค ์Sun Wheel ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน  

มีน ้าดืม่บริการบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

01-05 เมษายน 2563 14,888 14,888 4,500  

08-12 เมษายน 2563 14,888 14,888 4,500  

11-15 เมษายน 2563 17,888 17,888 4,500  

16-20 เมษายน 2563 15,888 15,888 4,500  

23-27 เมษายน 2563 13,888 13,888 4,500  

06-10 พฤษภาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

20-24 พฤษภาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563 14,888 14,888 4,500  

03-07 มิถุนายน 2563 15,888 15,888 4,500  

10-14 มิถุนายน 2563 14,888 14,888 4,500  

18-22 มิถุนายน 2563 14,888 14,888 4,500  

25-29 มิถุนายน 2563 14,888 14,888 4,500  

02-06 กรกฎาคม 2563 15,888 15,888 4,500  

10-14 กรกฎาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

22-26 กรกฎาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2563 14,888 14,888 4,500  
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*ราคานี้ ไม่รวมค่าทปิไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน  

ส่วนค่าทปิหัวหนา้ทัวร์ท่านละ 200 บาทต่อลกูคา้ 1 ท่าน(เด็กช าระค่าทปิเท่าผูใ้หญ่)* 

 

จอยแลนด ์ไม่เอาตัว๋ หัก 2,000 บาท/ท่าน 

*ตัว๋เคร่ืองบินส าหรับ Infant 2,000 บาท/ท่าน* 

 

*** หากลกูคา้มคีวามประสงคก์รุณาแจง้พนักงานขายทุกคร้ังก่อนท าการจอง*** 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)     กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก-เมืองซาปา 

09.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สายการบิน เวียดนาม แอร์

ไลน ์(VN) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ  

11.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

เท่ียวบินที่ VN610 

13.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศเวียดนามตอนเหนือ 

หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลาวไก โดยใชเ้วลาเดินทาง 5 - 6 ชัว่โมง 

เมืองลาวไก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีชายแดนติดกับเมืองเหอโข่ว มณฑลยูนนาน 

ประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองท าการค้าส าคัญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าแดง ห่างจากกรุงฮานอยเมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม 260 กโิลเมตร  

 เดินทางเข้าสู่ “เมืองซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาว

ยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวาง

ผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝร่ังเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อกีทั้งยังตั้งอยู่

05-09 สิงหาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

12-16 สิงหาคม 2563 15,888 15,888 4,500  

19-23 สิงหาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

26-30 สิงหาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

02-06 กนัยายน 2563 14,888 14,888 4,500  

09-13 กนัยายน 2563 14,888 14,888 4,500  

18-22 กนัยายน 2563 14,888 14,888 4,500  

24-28 กนัยายน 2563 14,888 14,888 4,500  
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ใกล้กับยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งของเทอืกเขาหิมาลัย ท าให้เมืองซาปา

แห่งนี้ มีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง  (1)  

ที่พกั  โรงแรม Gem Sapa Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน – ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าฟานซิปัน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน –  

เที่ยวชมหมู่บา้นกั๊ต กั๊ต– น ้าตกซิลเวอร–์ โบสถซ์าปา -ตลาดซาปา พิเศษ!เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลม่อน และไวนแ์ดง 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านนั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางขึ้ น เมื่อถึง

สถานีฟานสิปัน น าท่าน ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเหน็วิวเมืองซาปาและความ

สวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น า้ ล าธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงาม

เป็นที่ขึ้ นช่ือของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่

สวยงาม ขณะที่ก าลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า

หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน า้ทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร น าท่านเดินต่อไปอีกเลก็น้อยเพ่ือพิชิตยอดเขา

ฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเลส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขา

ฟานซิปัน พร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา    น าท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อม

ถ่ายภาพวิวทวิทศัน์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านนนั้นหากสภาพ

อากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของยอดเขาฮัมรองได้อกีด้วย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง (3) 

 

 

 

 

 

 

หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หมู่บา้นกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านเก่าแก่

ของชาวเผ่าม้ง ตลอดเส้นทางขึ้นเขาลงเขา ท่านจะเหน็วิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่ เดก็ๆวิ่งเล่นจับกลุ่ม

อยู่ตามคันนา สลับกบัทวิทศัน์ของผืนนาขั้นบันไดตลอดเทอืกเขา หากเป็นช่วงก่อนฤดูเกบ็เกี่ยว จะมีโอกาสได้เหน็ทุ่งนา
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สีทองอร่ามตา นอกจากนี้ ระหว่างทางยังมีสะพานข้าม น า้ตกกินรี หรือ น า้ตกเตียนซาน น า้ตกที่มีต านานคล้ายคลึงกับ

วรรณกรรมไทยที่ เ ล่าถึงน ้าตกที่ เป็นสถานที่ช าระร่างกายของเหล่ากินรี ถือเป็นน ้าตกศักดิ์ สิทธิ์ ของหมู่บ้าน 

น าท่านชม น ้ าตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall)  เป็นน ้าตกที่มีความสวยงามที่สุดในซาปา ที่นี่ เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ 

ล้อมรอบด้วยภเูขา อยู่ริมถนน และสามารถมองเหน็ได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล มีความสงูประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมา

จากหน้าผาหิน ท่านสามารถเดินไปชั้นบนของน า้ตกได้ น า้ตกซิลเวอร์เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด

ในการเย่ียมชม ชาวเวียดนามเรียกน า้ตกนี้ ว่า Thac Bac เป็นน า้ตกที่มีหลายช้ัน ไหลลัดเลาะ ลดหลั่นลงมาจากหน้าผา

หิน เป็นทวิทศัน์ที่งดงามมากจากนั้นน าท่านชม โบสถซ์าปา สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัย

ที่ฝร่ังเศสปกครองเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาที่ต้องมาเชค็อนิกับโบสถ์คริสต์แห่งนี้  ซึ่งโบสถ์ท า

ด้วยหิน สันนิฐานว่าโบสถ์แห่งนี้ สร้างโดยชาวฝร่ังเศส และยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีมิสซาของชาวฝร่ังเศสในช่วง

วันหยุดสุดสปัดาห์ช่วงเยน็อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดของเมืองซาปา เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินค้า

ที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย ก าไล 

และเคร่ืองประดับของคนพ้ืนเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพ้ืนเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝร่ังเศส

เก๋ๆ  ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลม่อน + ไวนแ์ดง (4) 

ที่พกั  โรงแรม Gem Sapa Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)     เมืองซาปา–เมืองฮานอย-รา้นเยื่อไผ่-เมืองฮาลอง-ฮาลอง ปารค์ - นัง่กระเชา้ 2 ชั้น – สวน

ดอกไมญ้ีปุ่่ น – นัง่รถราง - ข้ึนชิงชา้สวรรค ์Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน ้า 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่  เมืองฮานอย ใช้เวลาในการเดินทางจากเมือง ซาปา สู่เมือง ฮานอย ใช้เวลา

โดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง กรุงฮานอย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม ค าว่า “ฮานอย” หมายถึงตอนต้น

ของแม่น า้ ตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น า้แดง ในสมัยนั้นกษัตริย์ราชวงศ์ลี้ สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยใช้ชื่อว่า ทงัลอ็ง 

แปลว่า มังกรเหิน ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอนิโดจีน และ

ฝร่ังเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกคร้ังหลังจากได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดน

เวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึง

เป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบันระหว่างทางน าท่านแวะ รา้นเยื่อไผ่ น าเลือกซื้ อสินค้า ร้านเยื่อไม้ไผ่ 

จ าหน่ายสนิค้าต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาจากเย่ือไม้ไผ่ เช่น พวกผ้าเชด็ต่างๆ ผ้าเชด็พ้ืน ผ้าดูดฝุ่ น ผ้าพันคอ ชุดคลุมไหล่ ชุดส

เลค และอื่นๆ อกีมากมาย รวมไปถงึ สนิค้าต่างชนิดต่างๆ ทั้งของกนิของใช้ เสื้อผ้าพ้ืนเมือง ไปจนถงึกาแฟที่มีช่ือเสยีง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง (6) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางโดยรถโค้ชประมาณ 2.30 ชม. เมือง

ฮาลองมีสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังคือ อ่าวฮาลอง ที่ได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม เพราะมีเกาะหินปูน
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น้อยใหญ่จ านวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผวิน า้ทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ด้วย

ความความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสวยงามของอ่าวฮาลอง ท าให้องค์กรยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิในปี 2537 

 จากนั้นเดินทางสู่ ฮาลอง ปารค์ น าท่านนัง่กระเชา้ 2 ชั้นเพ่ือข้ามอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY ระหว่างนี้ ให้ท่าน

ได้ชมวิวอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเกบ็ภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง และภาพของเมืองฮาลองที่ตั้งตระหง่าอยู่ด้านล่าง 

ให้ท่านเพลิดเพลินกบักจิกรรมใน ฮาลองปาร์ค ไม่ว่าจะเป็น การเที่ยวชมสวนดอกไมญ้ีปุ่่ น เพลิดเพลินกบัการนัง่รถราง  

หรือข้ึนชิงชา้สวรรค ์Sun wheel เพ่ือชมทศันียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบค ่า อิสระให้ทุกท่าน

ได้เกบ็ภาพความประทบัใจ 

 หรือชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้า เป็นศิลปกรรมประจ าชาติ หุ่นกระบอกน า้เป็นการ ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม

หลงไหลในเทพ กบัความรักชาติอย่างรุนแรงจนเป็นสิ่งปลูกฝังกนัมาในจิตใจ ของชาวเวียดนาม นักเชิดหุ่นจะยืนอยู่หลัง

ฉากและมีน า้ท่วมถึงบริเวณเอว และควบคุมตัวหุ่นด้วยไม้ไผ่ล ายาว ส าหรับเทคนิคการเชิดนั้นได้ถูกปิดบังเป็นความลับ

อย่างมิดชิด และมีเพียงแค่แห่งเดียวในโลก 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง เมนูอาหาร Seafood (7)  

อิสระช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองที่ ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกท าจากไม้ งาน

หัตถกรรมพ้ืนเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า และอกีมากมาย 

ที่พกั  โรงแรม Pusan Halong Hotel หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)     เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง -  ถ ้านางฟ้า – หมู่บา้นชาวประมง – เกาะไก่ชนกนั – 

      รา้นหยก- เมืองนิงหบ์ิงห ์– วดัไบ่ดิงห ์พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดั 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

หลังอาหารเช้าน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ อ่าวฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามของ

อ่าวฮาลองเบย์ หากเล่าตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้เล่าไว้ว่าในอดีตนานมาแล้วระหว่างที่ชาวเวียดนามก าลัง

ต่อสู้กบักองทพัชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่งกองทพัมังกรลงมา ช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ ได้ด าดิ่งลงสู่

ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน ท าให้มีอญัมณีและหยกพุ่งกระเดน็ออกมา อญัมณีเหล่านี้ จึงกลายเป็นเกาะ

แก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วอ่าวจึงเป็นเกราะป้องกันจากผู้รุกราน ท าให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินของพวกเขาได้

ส าเรจ็แลก่อตั้งประเทศ ซึ่งต่อมากค็ือเวียดนามในปัจจุบัน 

น าท่าน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่กว่า 1,500 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม และเป็น

ส่วนหนึ่งในอ่าวตังเกี๋ย มีชายฝั่งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร ท่านจะพบกับวิวทิวทัศน์ หันมองไปทางไหนก็

สวยงาม เหน็ผืนน า้สีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน า้ทะเลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ถือ
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เป็นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้มา

เยือนสถานที่แห่งนี้   

 น าท่านชม ถ ้ านางฟ้า พาท่านชมหินงอกหินย้อยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับล้านปี มีโครงสร้างสลับซับซ้อนกันหลายชั้น

พร้อมประดับไฟไว้อย่างสวยงาม ภายในถ า้จะเหน็ได้ว่าหินงอกหินย้อยต่างๆนั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกนัออกไป 

ตามแต่ท่านจะจินตนาการ ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมือนสิ่งใด ในถ า้เราจะเหน็หินรูปนางฟ้า

ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางธรรมชาติที่ติดอยู่ภายในผนังถ า้ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งและมีต านานเล่าขานกันว่ามี

เหล่านางฟ้าเข้ามาอาบน า้ในถ า้แห่งนี้และเกดิหลงไหลชายหนุ่มผู้ที่เป็นมนุษย์เลยคิดที่จะไม่อยากกลับสวรรค์ จนกระทั่ง

เวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่มนางฟ้าทั้งหลายเลยกลายเป็นหินติดอยู่ที่ผนังถ า้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนั้นผ่านชม หมู่บา้น

ชาวประมง แหล่งท าประมงดั้งเดิมของชาวเวียดนาม และ เกาะไก่ชนกนั สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของฮาลองเบย์ เป็น

เกาะที่มีลักษณะคล้ายกบัไก่หันหน้าชนกนั มีช่ือเรียกอกีอย่างหนึ่งว่า เกาะไก่จูบกนั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรือ เมนูอาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดั (9) 

 

 

 

 

 

 

  หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงหบ์ิงห ์อยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กโิลเมตร 

พ้ืนที่แห่งนี้ โอบล้อมด้วยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมืองนิงห์บิงห์เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน แต่ในภายหลังได้ย้าย

เมืองหลวงไปเป็นเมืองฮานอยแทนระหว่างทางน าท่านชม รา้นหยก (Jade Shop) ศูนย์รวมสินค้าพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียง 

คุณภาพดีของเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัไบ่ดิงห์ วัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีเนื้ อที่กว่า 

4,300 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือวัดเดิม และส่วนที่ทางรัฐบาลสร้างขึ้นมาใหม่บริเวณเชิงเขา วัดเดิมถูกก่อสร้างขึ้นบน

ภเูขาดิงห์มาแล้วกว่า 1,000 ปี โดยต้องเดินขึ้นไปจากเชิงเขาผ่านบันไดหินประมาณ 300 ขั้น เป็นสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ที่ถือ

ได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองนิงห์บิงห์ ภายในวัดมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด น า้หนักกว่า 

100 ตัน และยังมีพระพุทธรูปกว่า 500 องค์ ถูกตั้งเรียงกนัไปโดยมีความยาวถึง 3 กโิลเมตรยาวที่สดุในเอเชีย ที่พลาด

ไม่ได้เลยคือเจดีย์สูง 13 ช้ัน และระฆังที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม สูง 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็น

สวนที่มีพันธุ์ไม้หลายชนิด ลานพิธี และอาคารส าหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่านจะได้ดื่มด ่ากับความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมในวัดไปพร้อมกับวิวทิวเขาที่สูงสง่า และวัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิ

สาขบูชาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีด้วย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (10)  

ที่พกั  โรงแรม Yen Nhi Hotel Ninh Binh หรือเทียบเท่า  
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วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) เมืองนิงหบ์ิงห ์–จ่างอาน–ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน-กรุงฮานอย –  

        สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

หลังอาหารเช้าน าท่านออกเดินทางสู่ จ่างอาน สถานที่ท่องเที่ยวอกีแห่งหนึ่งของเวียดนาม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น า้แดงของ

จังหวัดนิงบ่ิงห์ สถานที่ที่มากด้วยคุณค่า ผสมผสานกนัอย่างลงตัวระหว่างแม่น า้ ภเูขา ท้องฟ้าสดใสปกคลุมด้วยปุยเมฆสี

ขาว ถ า้เก่าแก่ และร่อยรอยประวัติศาสตร์ของยุคราชวงศ์ น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน พ้ืนที่ที่มีทั้ง

ภมูิทศัน์อนังดงามของยอดเขาหินปูนสงูชันสลับซับซ้อน และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสงูชัน รวมถึงมีร่องรอยทาง

โบราณคดีที่เผยให้เหน็การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยโบราณอยู่มากมาย นอกจากจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว 

สถานที่แห่งนี้ ยังได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนต์ช่ือดังระดับโลก อย่างไรกต็ามการได้รับเลือกให้เป็นสถานที่

ถ่ายท านี้ท าให้ จ่างอ่าน กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก และมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมเกาะนี้ เป็นอย่างมาก 

 

  

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน กรุง

ฮานอย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในสนามบิน Ngoc Suong (12) 

15.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE 

เท่ียวบินที่ VN619  

18.05 น.     เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

*ราคานี้ ไม่รวมค่าทปิไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน  

ส่วนค่าทปิหัวหนา้ทัวร์ท่านละ 200บาทต่อลกูคา้ 1 ท่าน (เด็กช าระค่าทปิเท่าผูใ้หญ่)* 

 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
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บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น

ตน้ โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 

ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่ามัคคุเทศกท้์องถิ่น และหัวหน้าทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบ้ียประกนัอบัุติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้น

การย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีี่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนักเกนิกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่าทปิไกดแ์ละคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน ส่วนค่าทปิหัวหนา้ทัวร์ท่านละ 200บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน  

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางข้ึนต า่ 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะ

เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน

การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มดัจ าท่านละ 7,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณลีูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 จอยแลนดไ์ม่เอาตัว๋หกั 2,000 บาท/ท่าน 

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
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• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ัง่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด

น้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชือ่พนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส ารองทีนั่ง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใช้

ในการจองตัว๋เคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจ

โปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่

กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ

หนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ

บริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อบัุติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
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8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ

ของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว 

อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธใน

กรณอีื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้อง

ให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ

ท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ

ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสนิ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสือเดินทาง เรียงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอยีดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 

 

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

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


