
#15910 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5 วัน 4
คืน ยอดเขาฟานซิปน สวนสนุกฮาลองพารค ลองเรือฮาลอง
บก บิน VN
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง กระเชาฟานซิปน หมูบานกั๊ตกั๊ต นํ้าตก
ซิลเวอร โบสถซาปา ลองเรือชมอาวฮาลอง ถํ้านางฟา วัดไบดิงห



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ลาวไก - ซาปา   
Gem Sapa
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 รถรางสายภูเขาฟานซีปัน - กระเชาไฟฟาฟานซีปัน - เขาฟานซีปัน - ภูเขาฮามรอง - หมูบาน
ชาวเขากัต๊กัต๊ - น้ําตกสีเงิน (นาตกซิลเวอร) - โบสถหินซาปา - ตลาดซาปา   

Gem Sapa
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ฮานอย - รานผลิตภัณฑจากไผ - ฮาลอง - สวนสนุกฮาลองพารค (ชิงชาสวรรค Sun
World) - กระเชาอาวฮาลอง - การแสดงหุนกระบอกน้ํา - ตลาดกลางคืนฮาลอง   

Pusan
Halong
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ลองเรืออาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค (ถ้ํานางฟา) - หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง - เกาะไกชน -
รานหยกเวียดนาม - วัดไบดิงห   

Yen Nhi
Hotel Ninh
Binh หรือ
เทียบเทา

5 ลองเรือฮาลองบก - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

24 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

19 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ลาวไก -
ซาปา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

09.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคานเตอร L สายการบิน เวียดนาม
แอรไลน (VN) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ

11.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES
เท่ียวบินท่ี VN610

บาย

13.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ของกรุงฮานอย ซ่ึงเป็นสนามบินหลักของประเทศเวียดนามตอน
เหนือ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานออกเดินทางสู เมืองลาวไก โดยใชเวลาเดินทาง 5 - 6 ชั่วโมง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม
มีชายแดนติดกับเมืองเหอโขว มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นท่ีรูจักกันดีในฐานะเมืองทําการคาสําคัญ ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําแดง
หางจากกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 260 กิโลเมตร

เดินทางเขาสู “เมืองซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป
เน่ืองจากเคยตกอยูในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบานเรือนและตึกตางๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมี
ลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสท่ีถูกรายลอมไปดวยหุบเขานอยใหญ และธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

พักท่ี Gem Sapa Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนอยไบ บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 รถรางสายภูเขาฟานซีปน - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขา
ฟานซีปน - ภูเขาฮามรอง - หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต - น้ําตกสีเงิน
(นําตกซิลเวอร) - โบสถหินซาปา - ตลาดซาปา

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ลาวไก

ซาปา

เป็นเมืองท่ีอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับมณฑล
ยูนนาน ประเทศจีนทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดไหลโจว ทิศตะวันออกติด
กับจังหวัดฮาเกียง และ ทางใตติดกับจังหวัดซอนลา ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเป็นแบบ
ตางๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาตํ่าๆ สูงๆ สลับกัน

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองน้ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองนั้นเป็นจุด
สนใจของนักทองเท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Gem Sapa Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานน่ังรถไฟสู สถานีฟานสิปัน ทานสามารถถายภาพวิวทิวทัศนความสวยงามของซาปาไดระหวางทางขึ้น เมื่อถึงสถานี
ฟานสิปัน

นําทาน ขึ้นกระเชาไฟฟาฟานซิปัน กระเชาลอยฟาติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได
360 องศา ชมความงามของปาไม แมน้ํา ลําธารสายนอยใหญ วิวของนาขั้นบันไดท่ีสวยงามเป็นท่ีขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับ
หมูบานของชาวเขา รวมถึงภูเขาและมานหมอกท่ีเรียงตัวซอนกันเป็นฉากหลังท่ีสวยงาม

ขณะท่ีกําลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามกระเชาจะเคล่ือนเขาสู ยอดเขาฟานซิปัน ท่ีไดรับฉายาวาหลังคาแหงอินโดจีน
โดยอยูสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร

นําทานเดินตอไปอีกเล็กนอยเพ่ือพิชิตยอดเขาฟานซิปัน ถายภาพเป็นท่ีระลึกกับสัญลักษณสแตนเลส 3 เหล่ียมท่ีแสดงวา
ทานไดมายืนอยูบน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พรอมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามบนยอดเขา

นําทานชมทัศนียภาพดานบนพรอมถายภาพวิวทิวทัศน และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหวาง
ท่ีทานอยูดานนนั้นหากสภาพอากาศไมมีเมฆปกคลุมมาก ทานสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาฮัมรองไดอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

่ ่ ๊ ๊



หลังจากรับประทานอาหารเท่ียง นําทานเท่ียวชมความสวยงามของ หมูบานกัต๊กัต๊ (Cat Cat Village) หมูบานเกาแกของ
ชาวเผามง ตลอดเสนทางขึ้นเขาลงเขา ทานจะเห็นวิถีชีวิตการเป็นอยูท่ีเรียบงายของชาวบานท่ีน่ี เด็กๆว่ิงเลนจับกลุมอยูตาม
คันนา สลับกับทิวทัศนของผืนนาขั้นบันไดตลอดเทือกเขา

นําทานชม น้ําตกซิลเวอร (Silver Waterfall) เป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในซาปา ท่ีน่ีเป็นน้ําตกขนาดใหญ ลอมรอบ
ดวยภูเขา อยูริมถนน และสามารถมองเห็นไดชัดเจนตั้งแตไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหนาผาหิน

จากนั้นนําทานชม โบสถซาปา สิ่งปลูกสรางท่ีสรางขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยท่ีฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ซ่ึง
เป็นหน่ึงในแลนดมารกของเมืองซาปาท่ีตองมาเช็คอินกับโบสถคริสตแหงน้ี ซ่ึงโบสถทําดวยหิน สันนิฐานวาโบสถแหงน้ีสราง
โดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็นสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาของชาวฝรั่งเศสในชวงวันหยุดสุดสัปดาห

ชวงเย็นอิสระใหทานเดินเท่ียวชม ตลาดของเมืองซาปา เป็นตลาดท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองซาปา สินคาท่ีมาวางขายสวนใหญจะ
เป็นสินคาท่ีผลิตขึ้นมาจากชาวเขาทองถิ่นท่ีอาศัยอยูท่ีซาปา สวนใหญจะเป็นผาปัก สรอย กําไล และเครื่องประดับของคนพ้ืน
เมือง ผัก ผลไม และอาหารพ้ืนเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีรานอาหารสไตลฝรั่งเศสเกๆ ตกแตงรานสวยงาม ใหทานไดเลือก
น่ังไดตามใจชอบ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูชาบูหมอไฟปลาแซลมอน + ไวนแดง

พักท่ี Gem Sapa Hotel หรือเทียบเทา

รถรางสายภูเขาฟานซีปน

กระเชาไฟฟาฟานซีปน

เขาฟานซีปน

ภูเขาฮามรอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม โดยการน่ังรถไฟสูสถานีฟานซิปัน โดยระหวางทาง
นั้นทานจะไดพบกับทัศนียภาพอันงดงามของสองขางทาง และวิวทิวทัศนของทางรถไฟ
เลียบเขาตามแนวท่ีราบสูง ท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม

น่ังกระเชาไฟฟาเดินทางขึ้นสูฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด
จีน จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร ระหวาทางขึ้นจะไดเห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอัน
สวยงามจากมุมสูง

เป็นภูเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ท่ีน่ีไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน"

เป็นภูเขาประจําเมืองซาปา ซ่ึงเคยถูกโวตใหเป็น 1 ใน 8 สถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลกเพ่ือชม
พระอาทิตยตกดิน หน่ึงในจุดเดนของเขาลูกน้ีคือ "สวนหิน" ซ่ึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต
กลับงดงามเหมือนงานศิลปะชิ้นหน่ึง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง



วันท่ี 3 ฮานอย - รานผลิตภัณฑจากไผ - ฮาลอง - สวนสนุกฮาลอง
พารค (ชิงชาสวรรค Sun World) - กระเชาอาวฮาลอง - การ
แสดงหุนกระบอกน้ํา - ตลาดกลางคืนฮาลอง

 เที่ยง

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)

โบสถหินซาปา

ตลาดซาปา

 บาย

เป็นหมูบานชาวเขาท่ีมีชื่อเสียงของซาปา ตั้งอยูท่ีเชิงเขา Muong Hoa หางจากเมืองซาปา
ไปเพียง 3 กิโลเมตร หมูบานน้ีกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ
Dzao หลายเผามารวมกันจากพ้ืนท่ีภูเขาอ่ืนๆ ในเวียดนามเหนือ พวกเขาเริ่มปลูกขาวและ
ขาวโพดในภูมิภาคเชนเดียวกับการทอผาและงานหัตกรรมตางๆ ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวแลนมารคท่ีพลาดไมไดหากไดมาเยือนซาปา

เป็นน้ําตกท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม นักทองเท่ียวนิยมมายืนถายภาพกัน
เป็นจํานวนมาก เป็นน้ําตกของภูหามโรง ซ้ือมีความสูงมากกวา100เมตร น้ําตกลงมาตาม
ทางซ่ึงแยกน้ําเป็นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็นอันดับตนๆของเวียดนาม

เป็นโบสถประจําเมืองซาปา ท่ีท้ังหลังถูกสรางจากหิน เมื่อปี คส1895 โดยชาวฝรั่งเศสท่ี
เคยมาประจําอยู มีหอระฆัง ท่ีหอยระฆังขนาดครึ่งตันไว ใชเป็นสถานท่ีจัดพิธีทางศาสนา
แหงเมือง

ตลาดน้ีถือเป็นสีสันของเมืองซาปาอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวเผาตางๆนําของมาซ้ือ-
ขายกัน และจะแออัดมากในวันเสารซ่ึงท่ีเด็ดจะอยูท่ีอาหารเชาและกลางวันในตลาด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูชาบูหมอไฟปลาแซลมอน + ไวนแดง

 Gem Sapa Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองฮานอย ใชเวลาในการเดินทางจากเมือง ซาปา สูเมืองฮานอย ใชเวลาโดยประมาณ 5-6
ชั่วโมง กรุงฮานอย ตั้งอยูทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม

่ ้ ่ ่ ้ ่



ระหวางทางนําทานแวะ รานเย่ือไผ นําเลือกซ้ือสินคา รานเย่ือไมไผ จําหนายสินคาตางๆ ท่ีผลิตขึ้นมาจากเย่ือไมไผ เชน พวก
ผาเช็ดตางๆ ผาเช็ดพ้ืน ผาดูดฝ ุน ผาพันคอ ชุดคลุมไหล ชุดสเลค และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมไปถึง สินคาตางชนิดตางๆ ท้ัง
ของกินของใช เสื้อผาพ้ืนเมือง ไปจนถึงกาแฟท่ีมีชื่อเสียง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ใชเวลาเดินทางโดยรถโคชประมาณ 2.30 ชม.

จากนั้นเดินทางสู ฮาลอง ปารค นําทานน่ังกระเชา 2 ชั้นเพ่ือขามอาวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY ระหวางน้ีใหทานไดชมวิว
อาวฮาลองพรอมถายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอาวฮาลอง และภาพของเมืองฮาลองท่ีตั้งตระหงาอยูดานลาง

ใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมใน ฮาลองปารค ไมวาจะเป็น การเท่ียวชมสวนดอกไมญ่ีป ุน เพลิดเพลินกับการน่ังรถราง หรือ
ขึ้นชิงชาสวรรค Sun wheel เพ่ือชมทัศนียภาพมุมสูงของอาวฮาลองและบรรยายกาศชวงพลบค่ํา อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพ
ความประทับใจ

หรือชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา เป็นศิลปกรรมประจําชาติ หุนกระบอกน้ําเป็นการผสมผสานระหวางความหลงไหลในเทพ
กับความรักชาติอยางรุนแรงจนเป็นสิ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจ ของชาวเวียดนาม นักเชิดหุนจะยืนอยูหลังฉากและมีน้ําทวมถึง
บริเวณเอว และควบคุมตัวหุนดวยไมไผลํายาว สําหรับเทคนิคการเชิดนั้นไดถูกปิดบังเป็นความลับอยางมิดชิด และมีเพียงแคแหง
เดียวในโลก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูอาหาร Seafood

อิสระชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองท่ี ฮาลองไนทมารเก็ต สินคาสวนใหญจะเป็นของฝากและของท่ีระลึกทําจากไม งานหัตถกรรม
พ้ืนเมือง เสื้อผา กระเปา และอีกมากมาย

พักท่ี Pusan Halong Hotel หรือเทียบเทา

ฮานอย

รานผลิตภัณฑจากไผ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ฮาลอง บาย

เป็นเมืองทางตอนเหนือของหมูเกาะฮาลองเบยของเวียดนาม ชื่อฮาลองแปลวา "มังกร
รอนลง" ซ่ึงมาจากตํานานพ้ืนบานในอดีต เมืองน้ีถือเป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ
ของเวียดนามตอนเหนือ ท่ีมีทาเรือน้ําลึกท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของเวียดนาม และยังเป็น
เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญจากการเป็นท่ีตั้งของอาวฮาลองเบย หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวทาง
ทะเลท่ีสวยงามติดอันดับโลก



วันท่ี 4 อาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค (ถ้ํานางฟา) - หมูบานชาวประมงอาวฮา
ลอง - เกาะไกชน - รานหยกเวียดนาม - วัดไบดิงห

สวนสนุกฮาลองพารค (ชิงชาสวรรค Sun World)

กระเชาอาวฮาลอง

การแสดงหุนกระบอกนํ้า

สวนสนุก Sun World สวนสนุกแหงใหม ใหคุณไดเพลินเพลินกับเครื่องเลนตางๆ เชน
Samurai slide , Zen garden , 4D

เป็นกระเชา 2 ชั้น ท่ีบรรจุคนไดกวา 180 คน จากดานบนจะไดเห็นทิวทัศน ท่ีแสน
สวยงามของอาวฮาลองเบย ขามฝ่ังสูเกาะอีกฝากฝ่ังหน่ึงเพ่ือใหทุกทานไดเปล่ียน
บรรยากาศการชมทิวทัศนความสวยงามของอาวฮาลองเบย

หุนกระบอกน้ําเป็นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับความรักชาติ
อยางรุนแรงซ่ึงปลูกฝังกันมาในจิตใจชาวเวียดนาม นักเชิดหุนกระบอกจะยืนอยูหลังฉาก
ในน้ําท่ีทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคล่ือนไหวของหุนดวยไมไผลํายาว เทคนิคการเลนได
ถูกเก็บงําเป็นความลับอยางมิดชิด แมปัจจุบันน้ี นักเชิดหุนอาวุโสท้ังหลายยังไมใครยอม
ถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน ทุกวันน้ี ชม
การแสดง โชวหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม
และมีแหงเดียวในโลก

ตลาดกลางคืนฮาลอง คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู Seafood

 Pusan Halong Hotel หรือเทียบเทา

เป็นตลาดกลางคืนประจําเมืองฮาลอง ใหชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ท่ีใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเป็นกระเปา หรือสินคาพ้ืนเมืองตางมากมาย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชานําทานออกเดินทางสูทาเรืออาวฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสรางดวยความงดงามของอาวฮา
ลองเบย หากเลาตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ไดเลาไววาในอดีตนานมาแลวระหวางท่ีชาวเวียดนามกําลังตอสูกับกองทัพ
ชาวจีนผูรุกราน เทพเจาไดสงกองทัพมังกรลงมา ชวยปกปองแผนดินเวียดนาม มังกรเหลาน้ีไดดําด่ิงลงสูทองทะเลบริเวณท่ีเป็น
อาวฮาลองในปัจจุบัน

นําทาน ลองเรือชมอาวฮาลอง ท่ีมีพ้ืนท่ีกวางใหญกวา 1,500 ตารางกิโลเมตร อยูทางตอนเหนือของเวียดนาม และเป็นสวน
หน่ึงในอาวตังเกี๋ย มีชายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกวา 120 กิโลเมตร ทานจะพบกับวิวทิวทัศน หันมองไปทางไหนก็สวยงาม

้ ่ ้



นําทานชม ถํ้านางฟา พาทานชมหินงอกหินยอยแหงอาวฮาลองท่ีมีอายุนับลานปี มีโครงสรางสลับซับซอนกันหลายชั้นพรอม
ประดับไฟไวอยางสวยงาม ภายในถํ้าจะเห็นไดวาหินงอกหินยอยตางๆนั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกตางกันออกไป ตามแตทานจะ
จินตนาการ ขึ้นอยูวาแตละทานจะตีความออกมาวาเป็นรูปทรงเหมือนสิ่งใด

ในถํ้าเราจะเห็นหินรูปนางฟาท่ีถูกสรางขึ้นมาจากทางธรรมชาติท่ีติดอยูภายในผนังถํ้า นับวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอยางหน่ึงและมี
ตํานานเลาขานกันวามีเหลานางฟาเขามาอาบน้ําในถํ้าแหงน้ีและเกิดหลงไหลชายหน ุมผูท่ีเป็นมนุษยเลยคิดท่ีจะไมอยากกลับ
สวรรค จนกระท่ังเวลาผานลวงเลยไปกลุมนางฟาท้ังหลายเลยกลายเป็นหินติดอยูท่ีผนังถํ้าอยางนาอัศจรรย

นอกจากนั้นผานชม หมูบานชาวประมง แหลงทําประมงด้ังเดิมของชาวเวียดนาม และ เกาะไกชนกัน สัญลักษณอีกอยาง
หน่ึงของฮาลองเบย เป็นเกาะท่ีมีลักษณะคลายกับไกหันหนาชนกัน มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา เกาะไกจูบกัน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ เมนูอาหารทะเล+ไวนแดงดาลัด

หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห อยูทางตอนใตของกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กิโลเมตร พ้ืนท่ี
แหงน้ีโอบลอมดวยภูเขามากกมายกวา 90 ลูก เมืองนิงหบิงหเคยเป็นเมืองหลวงมากอน แตในภายหลังไดยายเมืองหลวงไปเป็น
เมืองฮานอยแทน

ระหวางทางนําทานชม รานหยก (Jade Shop) ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดไบดิงห วัดในพระพุทธศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนาม มีเน้ือท่ีกวา 4,300 ไร แบงออกเป็น 2
สวน คือวัดเดิม และสวนท่ีทางรัฐบาลสรางขึ้นมาใหมบริเวณเชิงเขา วัดเดิมถูกกอสรางขึ้นบนภูเขาดิงหมาแลวกวา 1,000 ปี โดย
ตองเดินขึ้นไปจากเชิงเขาผานบันไดหินประมาณ 300 ขั้น

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พักท่ี Yen Nhi Hotel Ninh Binh หรือเทียบเทา

ลองเรืออาวฮาลอง

ถํ้าสวรรค (ถํ้านางฟา)

หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือชมหน่ึงในทะเลมรดกของโลก ซ่ึงชื่อนั้นตั้งขึ้นมาจากตํานานของชาวพ้ืนบานท่ี
แปลวา "สถานท่ี ท่ีมังกรลงมาอยู" ซ่ึงอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินย่ืนขึ้นมานับพัน ทําให
เป็นสถานท่ีทองเท่ียวทาทะเลท่ีงดงามมากๆ

เป็นถํ้าหินงอกหินยอยแหงอาวฮาลองท่ีถือไดวาเป็นถํ้าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในระแวก ซ่ึง
มาความโดดเดนตรงท่ีหินเหลาน้ีมีรูปทรงท่ีมีหลากหลาย แลวแตคนจะตีความตาม
จินตนาการ เป็นถํ้าท่ีมีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟาท่ีถูกสรางจากธรรมชาติติดอยู
ผนังถํ้าอยางมหัศจรรย

เป็นหมูบานชาวประมงท่ีตั้งอยูในอาวฮาลอง ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถสั่งอาหารทะลสดๆ
จากกระชังใหทางเรือปรุงเสริมกับอาหารกลางวันไดอีกดวย



วันท่ี 5 ฮาลองบก - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เกาะไกชน
เป็นหน่ึงในหมูเกาะหรือหินขนาดใหญในอาวฮาลอง ซ่ึงชื่อนั้นจะถูกตั้งตามรูปทรงตางๅ
แตเกาะน้ี มีชื่อวาเกาะไกชน ดวยลักษณะของเกาะท่ีมีรูปรางคลายไกกําลังหันหนาชนกัน
หรือจูบกันแลวแตจินตนาการ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือนําเท่ียว เมนู อาหารทะเล+ไวนแดงดาลัด

รานหยกเวียดนาม

วัดไบดิงห

 บาย

เลือกชม และเลือกซ้ือซ้ือหยกของเวียดนามกันไดตามอัธยาศัย

วัดไบดิงห Bai Dinh เป็นวัดใหญท่ีสุดในเวียดนาม หรืออาจบอกวาใหญท่ีสุดในเอเซียน้ีก็
เป็นได วัดไบดิงห เป็นศูนยรวมชาวพุทธจากทุกภูมิภาคมารวมกัน วัดเกาแกคูบานคูเมือง
ของนครหลวงเกา วัดน้ีมีประวัติอันยาวนาน มีชื่อเสียง และเป็นท่ีเคารพบูชาของชาว
เวียดนามหลายชวงอายุคน วัดไบดิงห Bai Dinh เป็นวัดศูนยรวมทางจิตวิญญาณและ
วัฒนธรรมท่ีมีความซับซอนของวัดทางพุทธศาสนา ท่ีอยูบนภูเขาใน อําเภอGia Vien
จังหวัด Ninh Binh ประเทศเวียดนาม ประกอบไปดวยวัดเกาแกท่ีเป็นตนฉบับและเป็นวัด
ขนาดใหญท่ีสรางขึ้นใหม มันเป็นเรื่องท่ีมีความซับซอนท่ีใหญท่ีสุดของวัดทางพุทธศาสนา
ในเวียดนามและไดกลายเป็นสถานท่ียอดนิยมสําหรับผูแสวงบุญชาวพุทธจากท่ัวเวียดนาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Yen Nhi Hotel Ninh Binh หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชานําทานออกเดินทางสู จางอาน สถานท่ีทองเท่ียวอีกแหงหน่ึงของเวียดนาม ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เป็นแหลงทองเท่ียว ท่ีตั้งอยูทางตอนใตของสามเหล่ียมปากแมน้ําแดงของจังหวัดนิงบิ่งห
สถานท่ีท่ีมากดวยคุณคา ผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางแมน้ํา ภูเขา ทองฟาสดใสปกคลุมดวยปุยเมฆสีขาว ถํ้าเกาแก และรอย
รอยประวัติศาสตรของยุคราชวงศ

นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของจางอาน พ้ืนท่ีท่ีมีท้ังภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูนสูงชันสลับซับซอน และยังถูก
ลอมรอบดวยผาสูงชัน รวมถึงมีรองรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัยโบราณอยูมากมาย

จากนั้นนําทานออกเดินทางกลับสู เมืองฮานอย ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง เพ่ือเดินทางสูสนามบินกรุงฮานอย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในสนามบิน Ngoc Suong

15.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE
เท่ียวบินท่ี VN619

่



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา

18.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ลองเรือฮาลองบก

ทาอากาศยานนอยไบ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮาลองบกอยูท่ีเมืองนิงหบิงห เมืองประวัติศาสตรเกาแกเมืองหน่ึงของเวียดนาม และพ้ืนท่ี
สวนใหญเป็นพ้ืนท่ีชุมน้ํา มีแมน้ําลําคลองตาง ๆ มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยู
มากมาย ลักษณะคลายกับฮาลองเบย แตท่ีน่ีเป็นน้ําจืดและน่ังเรือพาย ไมใชขึ้นเรือลําใหญ
เหมือนอยางท่ีฮาลองเบย ระหวางทางลองเรือนักทอออเท่ียวจะไดชมบรรยากาศธรรมชาติ
อันสุดงดงามของภูเขา พ้ืนชุมน้ํา และทุงนา

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาใน
การทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวา
กรณีใดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายท้ังหมดไปเรียบรอยแลว

การชําระเงิน
- มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

- จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ทาน

- สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

- สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด

่ ่ ่ ๋ ่ ้ ้



ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

- คารถโคชปรับอากาศ 

- โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

- คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวน
การย่ืนวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน)

- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

- คาทิปไกดและคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน สวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 200บาท ตอลูกคา 1 ทาน 

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ
- ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน  สวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 200 บาทตอลูกคา 1

ทาน(เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ)

- จอยแลนด ไมเอาตั๋ว หัก 2,000 บาท/ทาน

- ตั๋วเครื่องบินสําหรับ Infant 2,000 บาท/ทาน

- ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

- รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

- เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

การยกเลิก
- เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน

์ ่ ้ ้ ่



ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


