
 

 

รหัสทัวร TTN2000002 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง จางอาน ซาปา 5 วัน 4 คืน (VN)  
สูเมืองประวัตศิาสตรชมธรรมชาติที่สวยงาม 
ลองเรืออาวฮาลอง ชมถํ้านางฟ�า ขึ้นกระเชาสองช้ันสูสวนสนุกฮาลองปารค  
ขึ้นชิงชาสวรรค Sun Wheel ลองเรือชมมรดกโลกจางอาน  
พักที่เมืองซาปา สวิตเซอรแลนดแหงเวียดนาม 2 คืน พรอมขึ้นกระเชาลอยฟ�าสู 
ยอดเขาฟานซิปน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผามง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได 
ที่หมูบานกั๊ต กั๊ต ชมน้ําตกที่สวยและใหญที่สุดกันที่น้ําตกซิลเวอร 
มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 

08-12 ตุลาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
12-16 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
13-17 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
14-18 ตุลาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
15-19 ตลุาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
19-23 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
20-24 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
21-25 ตลุาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
22-26 ตุลาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
26-30 ตุลาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
27-31 ตุลาคม 2562 12,888 12,888 4,000  

28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
02-06 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
03-07 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
04-08 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
05-09 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
09-13 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
10-14 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
11-15 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
12-16 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
16-20 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
17-21 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
18-22 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
19-23 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
23-27 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  



 

 

24-28 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
วันเดนิทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

25-29 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
26-30 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  

30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
02-06 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
03-07 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
07-11 ธันวาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
08-12 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
09-13 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
10-14 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
14-18 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
15-19 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
16-20 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
21-25 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
22-26 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
23-27 ธันวาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
24-28 ธันวาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
11-15 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
12-16 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
13-17 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
14-18 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
18-22 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
19-23 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
20-24 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
26-30 มกราคม 2563 15,888 15,888 4,000  

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ 2563 15,888 15,888 4,000  



 

 

 
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,200 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ในสวนของ

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 
จอยแลนด ไมเอาตั๋ว หัก 2,000 บาท/ทาน 

*ตั๋วเครื่องบินสําหรับ Infant 2,000 บาท/ทาน* 
*** หากลูกคามีความประสงคกรุณาแจงพนกังานขายทุกครั้งกอนทําการจอง*** 

03-07 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000  
04-08 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000  

วันเดนิทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 
08-12 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000 
09-13 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000 
10-14 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000 
11-15 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000 
16-20 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000 
17-21 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000 
18-22 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000 
23-27 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000 
24-28 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000 
25-29 กุมภาพันธ 2563 13,888 13,888 4,000 

29 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
01-05 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
02-06 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
03-07 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
07-11 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
08-12 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
09-13 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
10-14 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
14-18 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
15-19 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
16-20 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
17-21 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
21-25 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
22-26 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
23-27 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 
24-28 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 13,888 13,888 4,000 
วันเดนิทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 13,888 13,888 4,000 



 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย – เมืองฮาลอง – ฮาลอง ปารค 
- นั่งกระเชา 2 ช้ัน – สวนดอกไมญี่ปุ�น – นั่งรถราง 
- ขึ้นชิงชาสวรรค Sun wheel - การแสดงหุนกระบอกน้ํา 

  
09.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 

เคานเตอร L สายการบนิ เวียดนาม แอรไลน (VN) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

11.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสาย
การบนิ VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610 

13.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ของกรุงฮานอย ซึ่งเปนสนามบิน
หลักของประเทศเวียดนามตอนเหนือ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทาน
เดินทางสู เมืองฮาลอง ใชเวลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติโหนยบายประมาณ 
3-4 ชั่วโมง  

 
 เมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ใชเวลาเดินทางโดยรถโคชประมาณ 4 
ชม. เมืองฮาลองมีสถานที่ทองเที่ยวชื่อดังคือ อาวฮาลอง ที่ไดรับสมญานามวา กุย
หลินแหงเมืองเวียดนาม เพราะมีเกาะหินปูนนอยใหญจํานวนกวา 1,969 เกาะโผล
พนขึ้นมาจากผิวนํ้าทะเล บนยอดของแตละเกาะมีตนไมขึ้นอยูอยางหนาแนน ดวย
ความความสมบูรณทางธรรมชาติและความสวยงามของอาวฮาลอง ทําใหองคกร
ยูเนสโกประกาศเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ในป 2537 
 
 จากน้ันเดินทางสู ฮาลอง ปารค นําทานนั่งกระเชา 2 ช้ันเพ่ือขามอาวฮาลองไปยัง
เกาะ BAI CHAY ระหวางนี ้ใหทานไดชมวิวอาวฮาลองพรอมถายรูปเก็บภาพ
บรรยากาศของอาวฮาลอง และภาพของเมืองฮาลองที่ตั้งตระหงาอยูดานลาง ให
ทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมใน ฮาลองปารค ไมวาจะเปน การเที่ยวชมสวนดอกไม
ญี่ปุ�น เพลิดเพลินกับการนั่งรถราง  หรือขึ้นชิงชาสวรรค Sun wheel เพื่อชม
ทัศนียภาพมุมสูงของอาวฮาลองและบรรยายกาศชวงพลบคํ่า อิสระใหทุกทานได
เก็บภาพความประทับใจ 

  
 หรือชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา เปนศิลปกรรมประจําชาติ หุนกระบอกน้ําเปนการ

 ผสมผสานระหวางความหลงไหลในเทพ กับความรักชาติอยางรุนแรงจนเปนสิ่ง



 

 

ปลูกฝงกันมาในจิตใจ ของชาวเวียดนาม นักเชิดหุนจะยืนอยูหลังฉากและมีนํ้า
ทวมถึงบริเวณเอว และควบคุมตัวหุนดวยไมไผ ลํายาว สําหรับเทคนิคการเชิดนัน้ได
ถูกปดบังเปนความลับอยางมิดชิด และมีเพียงแคแหงเดียวในโลก 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูอาหาร Seafood (1)  

 
อิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมืองที่ ฮาลองไนทมารเก็ต สินคาสวนใหญจะเปนของฝาก
และของท่ีระลึกทําจากไม งานหัตถกรรมพ้ืนเมือง เส้ือผา กระเป�า และอีกมากมาย 

 
ที่พัก  โรงแรม Sun Bay Tung Chau Hotel หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 

วันที่สอง     เมืองฮาลอง – ลองเรืออาวฮาลอง -  ถํ้านางฟ�า – หมูบานชาวประมง 
– เกาะไกชนกัน – เมืองนิงหบิงห – วัดไบดิงห พิเศษ!!!  
เมนูอาหารทะเล+ไวนแดงดาลัด 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทานออกเดินทางสูทาเรือ อาวฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาติที่สรรค
สรางดวยความงดงามของอาวฮาลองเบย หากเลาตามนิทานปรัมปราของชาว
เวียดนาม ไดเลาไววาในอดีตนานมาแลวระหวางที่ชาวเวียดนามกําลังตอสู กับ
กองทัพชาวจีนผูรุกราน เทพเจาไดสงกองทัพมังกรลงมา ช วยปกป�องแผนดิน
เวียดนาม มังกรเหลานี้ไดดําดิ่งลงสูทองทะเลบริเวณที่เปนอาวฮาลองในปจจุบัน 
 ทําใหมีอัญมณีและหยกพุงกระเด็นออกมา อัญมณีเหลาน้ีจึงกลายเปนเกาะแกงนอย
ใหญกระจายอยูทั่ว อาวจึงเปนเกราะป�องกันจากผู ร ุกราน ทําใหชาวเวียดนาม
ปกป�องแผนดินของพวกเขาไดสําเร็จแลกอตั้ง      ประ เทศ  ซ ึ ่ ง ต  อมาก ็ คื อ
เวียดนามในปจจุบัน 
 



 

 

 
นําทาน ลองเรือชมอาวฮาลอง ที่มีพื้นท่ีกวางใหญกวา 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู
ทางตอนเหนือของเวียดนาม และเปนสวนหนึ่งในอาวตังเกี ๋ย มีชายฝ งยาวเปน�م
ระยะทางกวา 120 กิโลเมตร ทานจะพบกับวิวทิวทัศน หันมองไปทางไหนก็สวยงาม 
เห็นผืนนํ้าสีเขียวสวยและหมูเกาะหินปูนนอยใหญโผลขึ ้นมาจากผิวนํ้าทะเลที่มี
ลักษณะแตกตางกันออกไป ถือเปนสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอีกแหง
หน่ึงที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกใหมาเยือนสถานที่แหงน้ี  
 

 นําทานชม ถํ้านางฟ�า พาทานชมหินงอกหินยอยแหงอาวฮาลองที่มีอายุนับลานป มี
โครงสรางสลับซับซอนกันหลายชั้นพรอมประดับไฟไวอยางสวยงาม ภายในถํ้าจะ
เห็นไดวาหินงอกหินยอยตางๆนั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกตางกันออกไป ตามแต
ทานจะจิตนาการ ขึ้นอยูวาแตละทานจะตีความออกมาวาเปนรูปทรงเหมือนส่ิงใด ใน
ถํ้าเราจะเห็นหินรูปนางฟ�าที่ถูกสรางขึ้นมาจากทางธรรมชาติที่ติดอยูภายในผนังถํ้า 
นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอยางหนึ่งและมีตํานานเลาขานกันวามีเหลานางฟ�าเขามา
อาบนํ้าในถํ้าแหงนี้และเกิดหลงไหลชายหนุมผูที่เปนมนุษยเลยคิดที่จะไมอยากกลับ
สวรรค จนกระทั่งเวลาผานลวงเลยไปกลุมนางฟ�าทั้งหลายเลยกลายเปนหินติดอยูที่
ผนังถํ้าอยางนาอัศจรรย นอกจากนั้นผานชม หมูบานชาวประมง แหลงทําประมง
ดั้งเดิมของชาวเวียดนาม และ เกาะไกชนกัน สัญลักษณอีกอยางหนึ่งของฮาลอง
เบย เปนเกาะที่มีลักษณะคลายกับไกหันหนาชนกัน มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา เกาะ
ไกจูบกัน 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ เมนูอาหารทะเล+ไวนแดงดาลัด  
 
(3) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห อยูทางตอนใตของกรุง

ฮานอยลงมาประมาณ 90 กิโลเมตร พื้นที่แหงนี้โอบลอมดวยภูเขามากกมายกวา 
90 ลูก เมืองนิงหบิงหเคยเปนเมืองหลวงมากอน แตในภายหลังไดยายเมืองหลวง
ไปเปนเมืองฮานอยแทน  
 นําทานเดินทางสู วัดไบดิงห วัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในเวียดนาม มีเนื้อท่ี
กวา 4,300 ไร แบงออกเปน 2 สวน คือวัดเดิม และสวนที่ทางรัฐบาลสรางขึ้นมา
ใหมบริเวณเชิงเขา วัดเดิมถูกกอสรางขึ้นบนภูเขาดิงหมาแลวกวา 1,000 ป โดย
ตองเดินขึ้นไปจากเชิงเขาผานบันไดหินประมาณ 300 ขั้น เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีถือ
ไดวาเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองนิงหบิงห ภายในวัดมี
พระพุทธรูปที่ใหญที่สุด นํ้าหนักกวา 100 ตัน และยังมีพระพุทธรูปกวา 500 องค 
ถูกตั้งเรียงกันไปโดยมีความยาวถึง 3 กิโลเมตรยาวที่สุดในเอเชีย ที่พลาดไมไดเลย
คือเจดียสูง 13 ชั้น และระฆังที่ใหญที่สุดในเวียดนาม สูง 22 เมตร หนัก 36 ตัน 
บรรยากาศโดยรอบจะเปนสวนที่มีพันธุไมหลายชนิด ลานพิธี และอาคารสําหรับ
ประกอบพิธีกรรมตางๆ ทานจะไดดื่มดํ่ากับความสวยงามของสถาปตยกรรมในวัด
ไปพรอมกับวิวทิวเขาท่ีสูงสงา และวัดแหงน้ียังเปนสถานที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ
เน่ืองในวันวิสาขบูชาโลก ในป ค.ศ. 2014 อีกดวย 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (4)  
ที่พัก  โรงแรม Yen Nhi Hotel Ninh Binh หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม     เม ืองนิงห บิงห  – จ างอาน – ล องเร ือชมความสวยงามของจ างอ าน 
- สถานที่ถายหนัง Kong : Skull island – เมืองลาวไก – เมืองซาปา 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 
ออกเดินทางสู จางอาน สถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของเวียดนาม ที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เปนแหลงทองเที่ยว ที่ตั้งอยู
ทางตอนใตของสามเหลี่ยมปากแมนํ้าแดงของจังหวัดนิงบิ่งห สถานที่ที่มากดวย
คุณคา ผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางแมนํ้า ภูเขา ทองฟ�าสดใสปกคลุมดวยปุย
เมฆสีขาว ถํ้าเกาแก และรอยรอยประวัติศาสตรของยุคราชวงศ นําทาน ลองเรือชม
ความสวยงามของจางอาน พื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูนสูงชัน
สลับซับซอน และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน รวมถึงมีรองรอยทางโบราณคดีที่เผย
ใหเห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัยโบราณอยูมากมาย นอกจากจะไดขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกแลว สถานที่แหงนี้ยังไดรับเลือกใหเปนสถานที่ถายทําภาพยนตชื่อดัง
ระดับโลก เที่ยวชม สถานที่ถายหนัง Kong : Skull island ซึ่งฉากของจางอาน
นี้ถูกใชเปนที่อยูของกอริลลายักษที่ชื ่อวา Kong ที่ตามเนื้อเรื่องมีนักสํารวจเขา
มาตามหาท่ีอยูของกอริลลาบนเกาะหัวกะโหลก อยางไรก็ตามการไดรับเลือกใหเปน
สถานที่ถายทํานี้ทําให จางอาน กลายเปนที่รูจักของคนทั่วโลก และมีนักทองเที่ยว
หลั่งไหลเขามาเที่ยวชมเกาะท่ีอยูอาศัยของคิงคองผูยิ่งใหญ 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (6) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู เมืองลาวไก โดยใชเวลาเดินทาง 
5 - 6 ช่ัวโมง 

  
เมืองลาวไก ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีชายแดนติด
กับเมืองเหอโขว มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เปนที่รูจักกันดีในฐานะเมืองทําการคา
สําคัญ ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าแดง หางจากกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 
260 กิโลเมตร  

  
 เดินทางเขาสู “เมืองซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเปน

เมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยูในการยึดครองของ
ประเทศฝรั่งเศส สถาปตยกรรมของบานเรือนและตึกตางๆ รวมถึงการวางผังเมือง
จึงมีลักษณะเปนแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายลอมไปดวยหุบเขานอยใหญ และธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ อีกทั้งยังตั้งอยูใกลกับยอดเขาฟานซีปน ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เวียดนาม และเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ทําใหเมืองซาปาแหงนี้มีอากาศ
เย็นตลอดทั้งป จนกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั่ว
ทุกมุมโลก  

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  (7)  
ที่พัก  โรงแรม Sapa Logde Hotel หรือเทียบเทา  
 
วันที่สี่  เมืองซาปา - สถานีฟานสิปน – ขึ้นกระเชาไฟฟ�าฟานซิปน -  จุดสูงสุดของยอด

เขาฟานซิปน – เที่ยวชมหมูบานกั๊ต กั๊ต– นํ้าตกซิลเวอร– โบสถซาปา -ตลาดซา
ปา พิเศษ!เมนูชาบูหมอไฟปลาแซลมอน และไวนแดง 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 
 นําทานนั่งรถไฟสู สถานีฟานสิปน ทานสามารถถายภาพวิวทิวทัศนความสวยงาม
ของซาปาไดระหวางทางขึ้น เม่ือถึงสถานีฟานสิปน นําทาน ขึ้นกระเชาไฟฟ�าฟานซิ
ปน กระเชาลอยฟ�าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของ
ธรรมชาติได 360 องศา ชมความงามของป�าไม แมน้ํา ลําธารสายนอยใหญ วิวของ
นาขั้นบันไดที่สวยงามเปนที่ขึ ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมูบานของชาวเขา 
รวมถึงภูเขาและมานหมอกที่เรียงตัวซอนกันเปนฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กําลัง



 

 

เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนที่สวยงามกระเชาจะเคลื่อนเขาสู ยอดเขาฟานซิปน ที่
ไดรับฉายาวา หลังคาแหงอินโดจีน โดยอยูสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร 
นําทานเดินตอไปอีกเล็กนอยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปน ถายภาพเปนที่ระลึกกับ
สั ญ ลั ก ษ ณ ส แ ต น เ ร ส  3  เ ห ล ี ่ ย ม ท ี ่ แ ส ด ง ว  า ท  า น ไ ด  ม า ย ื น อ ยู  
 
 
บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปน พรอมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศนที่
สวยงามบนยอดเขา    นําทานชมทัศนียภาพดานบนพรอมถายภาพวิวทิวทัศน และ
ชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหวางที่ทานอยูดานนน้ัน
หากสภาพอากาศไมมีเมฆปกคลุมมาก ทานสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาฮัม
รองไดอีกดวย  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (9) 
 
 
 
 
 

หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง นําทานเท่ียวชมความสวยงามของ หมูบานกั๊ตก๊ัต 
(Cat Cat Village) หมูบานเกาแกของชาวเผามง ตลอดเสนทางขึ้นเขาลงเขา 
ทานจะเห็นวิถีชีวิตการเปนอยูท่ีเรียบงายของชาวบานที่น่ี เด็กๆวิ่งเลนจับกลุมอยู
ตามคันนา สลับกับทิวทัศนของผืนนาข้ันบันไดตลอดเทือกเขา หากเปนชวงกอนฤดู
เก็บเกี่ยว จะมีโอกาสไดเห็นทุงนาสีทองอรามตา นอกจากน้ีระหวางทางยังมีสะพาน
ขาม น้ําตกกินรี หรือ น้ําตกเตียนซาน น้ําตกที่มีตํานานคลายคลึงกับวรรณกรรมไทย
ที่เลาถึงน้ําตกที่เปนสถานที่ชําระรางกายของเหลากินรี ถือเปนน้ําตกศักดิ์สิทธิ์ของ
หมูบาน 
นําทานชม นํ้าตกซิลเวอร (Silver Waterfall)  เปนน้ําตกที่มีความสวยงามที่สุด
ในซาปา ที่น่ีเปนน้ําตกขนาดใหญ ลอมรอบดวยภูเขา อยูริมถนน และสามารถ
มองเห็นไดชัดเจนต้ังแตไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหนา
ผาหิน ทานสามารถเดินไปชั้นบนของน้ําตกได น้ําตกซิลเวอรเปนความมหัศจรรย
ทางธรรมชาติที่ไมควรพลาดในการเยี่ยมชม ชาวเวียดนามเรียกน้ําตกนี้วา Thac 



 

 

Bac เปนน้ําตกที่มีหลายช้ัน ไหลลัดเลาะ ลดหลั่นลงมาจากหนาผาหิน เปนทิวทัศน
ที่งดงามมาก 
จากน้ันนําทานชม โบสถซาปา สิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นจากสถาปตยกรรมแบบยุโรป
ในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ซ่ึงเปนหน่ึงในแลนดมารกของเมืองซาปาท่ีตอง
มาเช็คอินกับโบสถคริสตแหงน้ี ซึ่งโบสถทําดวยหิน สันนิฐานวาโบสถแหงนี้สรางโดย
ชาวฝร่ังเศส และยังเปนสถานที่ประกอบพิธีมิสซาของชาวฝร่ังเศสในชวงวันหยดุสุด
สัปดาห 
 
ชวงเย็นอิสระใหทานเดินเที่ยวชม ตลาดของเมืองซาปา เปนตลาดที่ตั้งอยูใจกลาง
เมืองซาปา สินคาที่มาวางขายสวนใหญจะเปนสินคาที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาทอง
ถิ่นที่อาศัยอยูที่ซาปา สวนใหญจะเปนผาปก สรอย กําไล และเครื่องประดับของคน
พื้นเมือง ผัก ผลไม และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีรานอาหารสไตล
ฝร่ังเศสเกๆ ตกแตงรานสวยงาม ใหทานไดเลือกน่ังไดตามใจชอบ 

  
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูชาบูหมอไฟปลาแซลมอน + ไวน

แดง (10)  
ที่พัก  โรงแรม Sapa Logde Hotel หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา เมืองซาปา – กรุงฮานอย – สนามบินนานาชาติโหนยบาย – กรุงเทพมหานคร 
 
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 
  

ออกเดินทางกลับสู เมืองฮานอย ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง เพื่อเดินทาง
สูสนามบิน 

 
 กรุงฮานอย ตั้งอยูทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คําวา “ฮานอย” หมายถึง

ตอนตนของแมนํ ้า ตั ้งอยูตอนตนของลุมแมนํ้าแดง ในสมัยนั้นกษัตริยราชวงศลี้
สถาปนาขึ้นเปนเมืองหลวง โดยใชชื่อวา ทังล็อง แปลวา มังกรเหิน ตอมากษัตริยใน
ราชวงศเหงียนไดยายเมือหลวงไปอยูเมืองเว เมื่อตกเปนสวนหน่ึงของอินโดจีน และ
ฝร่ังเศส ฮานอยจึงกลับมาเปนเมืองหลวงอยางเปนทางการอีกครั้งหลังจากไดรับเอก
ราชในป พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเปนสองประเทศ โดยฮานอยเปน
เมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเปนเมืองหลวง
หน่ึงเดียวของเวียดนามในปจจุบัน 

 
บาย บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในสนามบิน Ngoc Suong (12) 
16.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสาย

การบิน VIETNAM AIRLINE เที่ยวบินที่ VN619  
18.05 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,200 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน  
*ในสวนของหัวหนาทวัรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร* 

 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิน่ และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,200 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ
พึงพอใจของทาน 



 

 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ทาน 
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
 
 
 



 

 

ใบจองทวัร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสอืเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


