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เวียดนามเหนือ ฮานอย
ฮาลอง จ่างอาน ซาปา 5วัน4คืน
ซุปตาร์.. เวียด เซเลบิตี้2
กาหนดการเดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE

บินตรงสูฮ
่ านอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนมังกรหลับไหล
ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้านางฟ้า ขึน
้ กระเช้าสองชัน
้ สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึน
้ ชิงช้า
สวรรค์ Sun Wheel โชว์หน
ุ่ กระบอกน้า เมืองนิงห์บง
ิ ห์ ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน
เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสูย
่ อดเขาฟานซิปัน

มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

07-11 สิงหาคม 2562

14,888

14,888

4,000

09-13 สิงหาคม 2562

15,888

15,888

4,000

10-14 สิงหาคม 2562

15,888

15,888

4,000

14-18 สิงหาคม 2562

14,888

14,888

4,000

17-21สิงหาคม 2562

14,888

14,888

4,000

21-25 สิงหาคม 2562

14,888

14,888

4,000

24-28 สิงหาคม 2562

14,888

14,888

4,000

28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562

13,888

13,888

4,000

31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562

14,888

14,888

4,000

04-08 กันยายน 2562

14,888

14,888

4,000

07-11 กันยายน 2562

14,888

14,888

4,000

11-15 กันยายน 2562

13,888

13,888

4,000

14-18 กันยายน 2562

14,888

14,888

4,000

18-22 กันยายน 2562

14,888

14,888

4,000

06-10 ตุลาคม 2562

13,888

13,888

4,000

07-11 ตุลาคม 2562

12,888

12,888

4,000

08-12 ตุลาคม 2562

13,888

13,888

4,000

12-16 ตุลาคม 2562

14,888

14,888

4,000
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13-17 ตุลาคม 2562

14,888

14,888

4,000

14-18 ตุลาคม 2562

13,888

13,888

4,000

15-19 ตุลาคม 2562

13,888

13,888

4,000

19-23 ตุลาคม 2562

13,888

13,888

4,000

20-24 ตุลาคม 2562

13,888

13,888

4,000

21-25 ตุลาคม 2562

13,888

13,888

4,000

22-26 ตุลาคม 2562

14,888

14,888

4,000

26-30 ตุลาคม 2562

13,888

13,888

4,000

27-31 ตุลาคม 2562

13,888

13,888

4,000

28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562

13,888

13,888

4,000

29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562

13,888

13,888

4,000

02-06 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

03-07 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

04-08 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

05-09 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

09-13 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

10-14 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

11-15 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

12-16 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

16-20 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

17-21 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

18-22 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

19-23 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

23-27 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

24-28 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

25-29 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

26-30 พฤศจิกายน 2562

14,888

14,888

4,000

30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000
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01-05 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

02-06 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

03-07 ธันวาคม 2562

15,888

15,888

4,000

07-11 ธันวาคม 2562

15,888

15,888

4,000

08-12 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

09-13 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

10-14 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

14-18 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

15-19 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

16-20 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

17-21 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

21-25 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

22-26 ธันวาคม 2562

14,888

14,888

4,000

23-27 ธันวาคม 2562

18,888

18,888

4,000

24-28 ธันวาคม 2562

18,888

18,888

4,000

31 ธันวาคม-04 มกราคม 2563

18,888

18,888

4,000

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,200 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วน
ของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**

จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋ว หัก 2,000 บาท/ท่าน
*ตั๋วเครื่องบินสาหรับ Infant 2,000 บาท/ท่าน*

*** หากลูกค้ามีความประสงค์กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั้งก่อนทาการจอง* **
วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮาลอง – ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2
ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้า

09.00 น.

สมาชิกทุ กท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์ เตอร์ L สายการ
บิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่านและ
นาท่านโหลดสัมภาระ

11.55 น.

ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ โ หน่ ย บ่ า ย ประเท ศเวี ย ดนาม โดยสายการบิ น
VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610

13.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศ
เวียดนามตอนเหนือ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ใช้เวลาเดินทาง
จากสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่ายประมาณ 3-4 ชั่วโมง
เมือ งฮาลอง ดิ นแดนแห่งมังกรหลั บไหล ใช้เวลาเดินทางโดยรถโค้ชประมาณ 4 ชม. เมือ งฮาลองมี
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังคือ อ่าวฮาลอง ที่ได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม เพราะมีเกาะ
หินปูนน้อยใหญ่จานวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พ้น ขึ้นมาจากผิวน้าทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้น ไม้
ขึ้นอยู่อ ย่างหนาแน่น ด้วยความความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติและความสวยงามของอ่ าวฮาลอง ทาให้
องค์กรยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2537
จากนั้นเดินทางสู่ ฮาลอง ปาร์ค นาท่านนั่งกระเช้า 2 ชั้นเพื่อข้ามอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY
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ค่า
ทีพ
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ระหว่างนี้ ให้ ท่านได้ ชมวิวอ่ าวฮาลองพร้ อมถ่ายรูป เก็บ ภาพบรรยากาศของอ่ าวฮาลอง และภาพของ
เมืองฮาลองที่ตั้งตระหง่าอยู่ด้านล่าง ให้ท่านเพลินเพลินกับกิจกรรมใน ฮาลองปาร์ค ไม่ว่าจะเป็น การ
เที่ยวชมสวนดอกไม้ญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการนั่งรถราง หรือขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel เพื่อชม
ทั ศ นี ย ภาพมุ ม สู ง ของอ่ า วฮาลองและบรรยายกาศช่ ว งพลบค่ า อิ ส ระให้ ทุ ก ท่ า นได้ เ ก็ บ ภาพความ
ประทับใจ
หรือชมการแสดงหุ่นกระบอกน้า เป็นศิลปกรรมประจาชาติ หุ่นกระบอกน้าเป็นการ ผสมผสานระหว่ า ง
ความหลงไหลในเทพ กับความรักชาติอย่างรุนแรงจนเป็นสิ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจ ของชาวเวี ย ดนาม
นักเชิดหุ่นจะยืนอยู่หลังฉากและมีน้าท่วมถึงบริเวณเอว และควบคุมตัวหุ่นด้วยไม้ไผ่ ล า ย า ว ส า ห รั บ
เทคนิคการเชิดนั้นได้ถูกปิดบังเป็นความลับ อย่างมิดชิด และมีเพียงแค่แห่งเดียวในโลก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง AMAZING เมนูอาหาร Seafood (1)
อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกทา
จากไม้ งานหัตถกรรมพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า และอีกมากมาย
โรงแรม Pusan Halong Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เมื อ งฮาลอง – ล่ อ งเรื อ อ่ า วฮาลอง - ถ้ านางฟ้ า – หมู่ บ้ า นชาวประมง – เกาะไก่ ช นกั น –
เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านออกเดินทางสู่ท่ าเรือ อ่าวฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงาม
ของอ่ า วฮาลองเบย์ หากเล่ า ตามนิ ท านปรั ม ปราของชาวเวี ย ดนาม ได้ เล่ า ไว้ ว่ า ในอดี ต นานมาแล้ ว
ระหว่ า งที่ ช าวเวี ย ดนามก าลั ง ต่ อ สู้ กั บ กองทั พ ชาวจี น ผู้ รุ ก ราน เทพเจ้ า ได้ ส่ ง กองทั พ มั ง กรลงมา
ช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ ได้ดาดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็ นอ่าวฮาลองในปัจจุบั น
ทาให้มีอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อัญมณีเหล่านี้จึงกลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่ว
อ่าวจึงเป็นเกราะป้องกันจากผู้รุกราน ทาให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินของพวกเขาได้สาเร็จแลก่อตั้ง
ประเทศ ซึ่งต่อมาก็คือเวียดนามในปัจจุบัน
นาท่าน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของ
เวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งในอ่าวตังเกี๋ย มีชายฝั่งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร ท่านจะพบกับ
วิวทิวทัศน์ หัน มองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน้าสีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่ โผล่ขึ้นมา
จากผิวน้าทะเลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ถือเป็นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอี กแห่ง
หนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนสถานที่แห่งนี้
น าท่ า นชม ถ้ านางฟ้ า พาท่ า นชมหิ น หงอกหิ น ย้ อ ยแห่ ง อ่ า วฮาลองที่ มี อ ายุ นั บ ล้ า นปี มี โ ครงสร้ า ง
สลับซับซ้อนกันหลายชั้นพร้อมประดับไฟไว้อย่างสวยงาม ภายในถ้าจะเห็นได้ว่าหินหงอกหินย้อยต่างๆ
นั้ น จะมี ลั ก ษณะรูป ทรงแตกต่ างกั น ออกไป ตามแต่ ท่ านจะจิ ต นาการ ขึ้ น อยู่ ว่ า แต่ ล ะท่ านจะตี ค วาม
ออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมือนสิ่งใด ในถ้าเราจะเห็นหินรูปนางฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางธรรมชาติที่ติด
อยู่ ภ ายในผนั งถ้ า นั บ ว่ าเป็ น สิ่ ง มหั ศ จรรย์ อย่ า งหนึ่ ง และมี ต านานเล่ าขานกั น ว่ ามี เหล่ า นางฟ้ าเข้ า มา
อาบน้าในถ้าแห่งนี้และเกิดหลงไหลชายหนุ่มผู้ที่เป็นมนุษย์เลยคิดที่จะไม่อยากกลับสวรรค์ จนกระทั่ง
เวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่มนางฟ้าทั้งหลายเลยกลายเป็นหินติดอยู่ที่ผนังถ้าอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนั้น
ผ่านชม หมู่บ้านชาวประมง แหล่งทาประมงดั่งเดิมของชาวเวียดนาม และ เกาะไก่ชนกัน สัญลักษณ์
อีกอย่างหนึ่งของฮาลองเบย์ เป็นเกาะที่มีลักษณะคล้ายกับไก่หันหน้าชนกัน มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่า
เกาะไก่จูบกัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัดและกาแฟ G7 (3)

กลางวัน
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หลั ง จากรั บ ประทานอาหารน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งนิ ง ห์ บิง ห์ อยู่ ทางตอนใต้ ข องกรุ ง ฮานอยลงมา
ประมาณ 90 กิโลเมตร พื้นที่แห่งนี้โอบล้อมด้วยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมืองนิงห์บิงห์เคยเป็นเมือง
หลวงมาก่อน แต่ในภายหลังได้ย้ายเมืองหลวงไปเป็นเมืองฮานอยแทน
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นาท่า นเดิ น ทางสู่ วัด ไบ่ ดิ ง ห์ วั ดในพระพุทธศาสนาที่ ใหญ่ ที่สุด ในเวีย ดนาม มีเนื้ อที่ ก ว่า 4,300 ไร่
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือวัดเดิม และส่วนที่ทางรัฐบาลสร้างขึ้นมาใหม่บริเวณเชิงเขา วัดเดิมถูกก่อสร้าง
ขึ้นบนภูเขาดิงห์ม าแล้วกว่า 1,000 ปี โดยต้องเดิน ขึ้นไปจากเชิ งเขาผ่านบัน ไดหิน ประมาณ 300 ขั้ น
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองนิงห์บิงห์ ภายใน
วัดมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด น้าหนักกว่า 100 ตัน และยังมีพระพุทธรูปกว่า 500 องค์ ถูกตั้งเรียงกันไป
โดยมีความยาวถึง 3 กิโลเมตรยาวที่สุดในเอเชีย ที่พลาดไม่ได้เลยคือเจดีย์สูง 13 ชั้น และระฆังที่ใหญ่
ที่สุดในเวียดนาม สูง 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็ นสวนที่มีพันธุ์ไม้หลายชนิด ลาน
พิธี และอาคารสาหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่านจะได้ดื่มด่ากับความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัด
ไปพร้อมกับวิวทิวเขาที่สูงสง่า และวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบู
ชาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อีกด้วย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (4)
โรงแรม HOA LU Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองนิงห์บิงห์ – จ่างอาน – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน - สถานที่ถ่ายหนัง Kong :
Skull island – เมืองลาวไก – เมืองซาปา

เช้า

กลางวัน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ออกเดินทางสู่ จ่างอาน สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวัฒ นธรรมและธรรมชาติ เป็ นแหล่งท่องเที่ ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ า
แดงของจังหวัดนิงบิ่งห์ สถานที่ที่มากด้วยคุณค่า ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างแม่น้า ภูเขา ท้องฟ้า
สดใสปกคลุมด้วยปุยเมฆสีขาว ถ้าเก่าแก่ และร่อยรอยประวัติศาสตร์ของยุคราชวงศ์ นาท่าน ล่องเรือ
ชมความสวยงามของจ่างอ่าน พื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน สูงชันสลับซับซ้อน
และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน รวมถึงมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
สมัยโบราณชอยู่มากมาย นอกจากจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังได้รับเลือกให้
เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนต์ชื่อดังระดับโลก เที่ยวชม สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island ซึ่ ง
ฉากของจ่ า งอ่ า นนี้ ถู ก ใช้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ ข องกอริ ล ล่ า ยั ก ษ์ ที่ ชื่ อ ว่ า Kong ที่ ต ามเนื้ อ เรื่ อ งมี นั ก ส ารวจเข้ า
มาตามหาที่อยู่ของกอริลล่าบนเกาะหัวกะโหลก อย่างไรก็ตามการได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทานี้
ทาให้ จ่างอ่าน กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก และมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมเกาะที่อ ยู่
อาศัยของคิงคองผู้ยิ่งใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (6)
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หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ เมืองลาวไก โดยใช้เวลาเดินทาง 5 - 6 ชั่วโมง
เมื องลาวไก ตั้ งอยู่ทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนือ ของประเทศเวีย ดนามมี ชายแดนติ ดกั บเมือ งเหอโข่ ว
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองทาการค้าสาคัญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าแดง ห่างจาก
กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 260 กิโลเมตร
เดิ นทางเข้าสู่ “เมือ งซาปา” เมื องเล็ก ๆ กลางหุ บ เขาในจังหวัดลาวไก ในอดีต เป็ นเมือ งตากอากาศ
ยอดนิย มของชาวยุโ รป เนื่อ งจากเคยตกอยู่ ในการยึ ดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปั ต ยกรรมของ
บ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขา
น้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุ ดมสมบูรณ์ อีกทั้งยัง ตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาฟานซี ปัน ซึ่ งเป็นยอดเขาที่สูง
ที่สุดในเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ทาให้เมืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทั้ง
ปี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7)
โรงแรม Q Sapa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองซาปา - สถานนีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน
– เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา 3 หมู่บ้าน – น้าตกนางฟ้า – โบสถ์ซาปา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นาท่านนั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่าง
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กลางวัน

ทางขึ้น เมื่อถึงสถานีฟานสิปัน นาท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถ
มองเห็นวิว เมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้า ลา
ธารสายน้ อ ยใหญ่ วิว ของนาขั้ น บั น ไดที่ สวยงามเป็ น ที่ ขึ้ น ชื่ อ ของเมื อ งซาปาสลั บ ไปกั บ หมู่บ้ า นของ
ชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลั งที่สวยงาม ขณะที่กาลังเพลิดเพลิน
กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโด
จีน โดยอยู่สูงจากระดั บน้ าทะเลถึ ง 3.143 กิโลเมตร นาท่ านเดิน ต่อ ไปอีก เล็กน้ อยเพื่ อพิ ชิตยอดเขา
ฟานซิ ปั น ถ่ า ยภาพเป็ น ที่ ร ะลึ ก กั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ส แตนเรส 3 เหลี่ ย มที่ แ สดงว่ า ท่ า นได้ ม ายื น อยู่ บ น
จุด สู งสุ ด ของยอดเขาฟานซิ ปัน พร้อ มสั ม ผั สกับ เมฆหมอก และวิ วทิ ว ทั ศ น์ ที่สวยงามบนยอดเขา
นาท่ านชมทัศนียภาพด้ านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิศทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูน นาน
ของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน + ไวน์แดง (9)
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หลั ง จากรั บ ประทานอาหารเที่ ย ง น าท่ า นเที่ ย วชมความสวยงามของ หมู่ บ้ า นชาวเขา 3 หมู่ บ้า น
ท่ามกลางหุบเขาแห่งเมืองซาปา (การเดินทางจะเดินทางด้วยรถ และจอดให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านตาม
อัธ ยาศั ย ) โดยหมู่ บ้ าน 3 หมู่ บ้ านนี้ ได้ แ ก่ หมู่ บ้ า น Ho Thao หมู่ บ้ า น Sa Seng และหมู่ บ้ าน Sa Pa
ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่า รวมไปถึงภูมิปัญญาในการสร้างที่อยู่อาศัย รวมถึง
การใช้ชีวิตและอาหารการกิน มีร้านค้าเล็กๆ และร้านกาแฟให้นั่งพักตลอดสองข้างทาง บางจุดก็จะเจอ
แม่ค้าเร่ขายของที่ระลึกบ้างแต่ไม่มากนัก ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของซาปาคือ ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็น
ต้นไป เพราะเป็ นช่ วงที่เริ่มเข้าสู่ ฤดูห นาว และเข้ าสู่ฤดู การเก็บเกี่ย ว ทาให้ สามารถเห็ นนาขั้นบั นไดสี
เหลืองทองอร่ามสวยงามท่ามกลางหุบเขาสลับซับซ้อน ระหว่างทางนาท่านแวะชม น้าตกนางฟ้า เป็น
น้าตกขนาดกลางที่มีสายน้าชุ่มฉ่าสวยงาม สายน้าใสไหลเย็น มีการจัดพื้นที่ภูมิทัศน์ในการยืนชมและ
ถ่ายรูปน้าตกเอาไว้อย่างดีและเป็นระเบียบสวยงาม
นาท่านชม โบสถ์ซาปา สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครอง
เวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาที่ต้องมาเช็คอินกับโบสถ์คริสต์แห่งนี้ ซึ่งโบสถ์ทา
ด้วยหิ น สัน นิฐ านว่าโบสถ์ แห่ งนี้สร้างโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็ นสถานที่ ประกอบพิธี มิสซาของชาว
ฝรั่งเศสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ช่วงเย็นอิสระท่านเดินชมเมืองซาปาตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเที่ยวชม ตลาดซาปา เป็นตลาดที่
ตั้ ง อยู่ ใ จกลางเมื อ งซาปา สิ น ค้ า ที่ ม าวางขายส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาจากชาวเขาท้ อ ง
ถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กาไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้
และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่าน
ได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ZAO DO (10)
โรงแรม Q Sapa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมืองซาปา – กรุงฮานอย – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
ออกเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
กรุงฮานอย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คาว่า “ฮานอย” หมายถึงตอนต้นของแม่น้ า
ตั้งอยู่ต อนต้นของลุ่มแม่น้าแดง ในสมัยนั้น กษั ตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยใช้ ชื่อว่า
ทังล็อ ง แปลว่า มังกรเหิน ต่ อมากษั ตริย์ในราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือ หลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่ อตกเป็ น
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บ่าย
16.05 น.
18.05 น.

ส่วนหนึ่งของอินโดจีน และฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจาก
ได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวง
ของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในสนามบิน Ngoc Suong (12)
ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณ ภู มิ กรุ ง เทพมหานคร โดยสายการบิ น
VIETNAM AIRLINE เที่ยวบินที่ VN619
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++

**ราคาไม่รวมค่าทิป**
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ : รายการทั ว ร์ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ อ งจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้ องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมาย
ของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว ของผู้ เ ดิ น ทาง อาทิ ค่ า ท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า อาหาร เครื่ อ งดื่ ม ค่ า ซั ก รี ด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน
30 วัน)
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เดิ น ทางขึ้ น ต่ า 25 ท่ า น หากต่ ากว่ า ก าหนด กรุ๊ป จะไม่ สามารถเดิ น ทางได้ หากผู้ เ ดิ น ทางทุ ก ท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ น ทางและเลื่ อ นการเดิ น ทางไปในวั น อื่ น ต่ อ ไป โดยทางบริ ษั ทฯจะแจ้ ง ให้ ท่ า นทราบ
ล่วงหน้า
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เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทาการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

•

หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

•

หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข

•

เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

•

หากช าระเงิ น ในแต่ ล ะส่ ว นแล้ ว โปรดส่ ง ส าเนาการโอนเงิ น พร้ อ มระบุ ชื่ อ พนั ก งานขายมาทาง
แฟกซ์

•

ส่ง รายชื่ อ สารองที่ นั่ง ผู้ เดิ นทางต้ อ งส่ งสาเนาหนั งสื อเดิ นทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ ชื่ อพร้ อ ม
ยื น ยั น ว่ า ต้ อ งการเดิ นทางท่ อ งเที่ ย วทริป ใด, วั น ที่ ใด, ไปกั บ ใครบ้ า ง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่ ง
สาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิ ด ชอบค่า เสี ยหายอั น
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง
ต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ
่ งบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป
กับ คณะแล้ ว ถ้ าท่ า นงดการใช้ บ ริก ารรายการใดรายการหนึ่ ง หรือ ไม่เดิ น ทาง พร้อมคณะถือ ว่ าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่อ าจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : กรุณ าอ่ านศึ กษารายละเอี ยดทั้ ง หมดก่ อนท าการจอง เพื่ อ ความถู กต้อ งและความเข้ าใจตรงกั น
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่ จะเลื่อนการเดิ นทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึ้ นในกรณี ที่ มีผู้ ร่วมคณะไม่ ถึง 25
ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ น เพี ย งข้ อ เสนอที่ ต้ อ งได้ รับ การยืน ยัน จากบริ ษั ทฯ อี ก ครั้ งหนึ่ ง หลั งจากได้ สารองโรงแร มที่ พั ก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
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12. กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือ ห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทา
ให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับ รถในการ
บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
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