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โดยสายการบนิ  NOK AIR 
บนิตรงสูฮ่านอยโดย สายการบนินกแอร ์สูเ่มอืงประวตัศิาสตร ์ดนิแดนมงักรหลบัไหล 
พกัผอ่นเต็มอิม่ ณ เมอืงซาปา 2 คนื ทา่มกลางบรรยากาศชว่งปีใหมท่ ีเ่ย็นสบาย ข ึน้สู่

ยอดเขาฟานซปินั ดว้ยกระเชา้ลอยฟ้า ชมความสวยงามของซาปา ฉายาสวติเซอรแ์ลนด์
แหง่เวยีดนาม เทีย่วชมสสุานโฮจมินิห ์ท าเนยีบรฐับาล ลอ่งเรอืชมตามกก๊ หรอืฮาลองบก 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 
 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 
 

22.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 1  เคานเ์ตอร ์6 

สายการบนินกแอร ์(DD) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลด

สมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่อง     ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย – เมอืงซาปา – พรมแดน

ระหวา่งจนีและเวยีดนาม – วดั MAO – น า้ตกสเีงนิ – ตลาดซาปายามค า่คนื 
  

01.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ NOK  

AIR เทีย่วบนิที ่DD…. 

03.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวียดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงซาปา ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนินานาชาตโิหน่ยบา่ยประมาณ 4-5 ชัว่โมง  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารสนามบนิ เมน ูเฝอไก ่(1)  
  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

12-17 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 16,888.- 16,888.- 4,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 “เมอืงซาปา” เมอืงเล็กๆ กลางหบุเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาว
ยโุรป เนือ่งจากเคยตกอยูใ่นการยดึครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึต่างๆ 
รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นแบบฝร่ังเศสทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ ่และธรรมชาติ
ทีอ่ดุมสมบรูณ์ อกีทัง้ยงัตัง้อยูใ่กลก้บัยอดเขาฟานซปัีน ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเวยีดนาม และเป็น
ส่วนหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย ท าใหเ้มอืงซาปาแห่งนี้มอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี จนกลายเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทั่วทกุมมุโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2) 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ พรมแดนระหวา่งประเทศเวยีดนามและจนี พรมแดนนี้เคยถูกปิดในชว่งระหว่าง

สงครามจนีและเวยีดนามในปี ค.ศ. 1979-1993 หลังจากสงครามไดม้กีารเปิดพรมแดนนี้ข ึน้มาใหม่อกี

ครัง้ จนเกดิเป็นทางผา่นส าคัญของนักทอ่งเทีย่วในการเดนิทางเขา้มาเทีย่วประเทศเวยีดนามและเมอืง

คณุหมงิประเทศจนี ซึง่นอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญแลว้ ยงัเป็นจุดศูนยก์ลางใน

การแลกเปลีย่นสนิคา้ชนเผาทีส่ าคัญและใหญท่ีส่ดุในประเทศอกีดว้ย จากนัน้แวะสกัการะ วดั MAO 
 

 น าท่านเดนิทางขึน้ไปชมววิเมอืงซาปาที ่ยอดเขาฮมัรอง ซึง่อยูไ่มไ่กลจากตัวเมอืงซาปา ทางขึน้จะ

เป็นการเดนิขึน้เขาตลอดแต่ไม่ชันมากนัก โดยจะมจีุดชมววิใหนั้กท่องเทีย่วเลอืกชมทัง้หมด 20 จุด 

เมื่อเดนิขึน้ไปแลว้ท่านสามารถมองเห็นววิของเมอืงซาปาไดท้ัง้เมือง บา้นเรือนและตกึต่างๆ ที่มี

สถาปัตยกรรมเป็นลักษณะแบบฝร่ังเศส ผสมผสานกับกับธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบูรณ์ และววิของหุบเขาที่

ทอดยาวเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงซาปา 
 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนชูาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น+ไวนแ์ดงดาลดั (3) 
 

ชว่งค ่าพาทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ตลาดซาปา เป็นตลาดทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงซาปา สนิคา้ทีม่าวางขายสว่น

ใหญ่จะเป็นสนิคา้ที่ผลติขึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก สรอ้ย 

ก าไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมอืง ผัก ผลไม ้และอาหารพื้นเมอืงมากมาย นอกจากนัน้ยังมี

รา้นอาหารสไตลฝ์ร่ังเศสเก๋ๆ  ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ 

ทีพ่กั   โรงแรม Q SAPA Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม     สถานฟีานซปิัน – น ัง่รถไฟสู่กระเชา้ฟานซปิัน  – น ัง่กระเชา้ลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซปิัน – 

หมูบ่า้น ก ัต๊ ก ัต๊ – น า้ตกสเีงนิ – ตลาดซาปา 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  
  

น าท่านน่ังรถไฟสู่ สถานนฟีานสปิัน ท่านสามารถถ่ายภาพววิทวิทัศน์ความสวยงามของซาปาได ้
ระหวา่งทางขึน้ เมือ่ถงึสถานฟีานสปัิน น าทา่น ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปิัน กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจก
สามารถมองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้
แมน่ ้า ล าธารสายนอ้ยใหญ ่ววิของนาขัน้บนัไดทีส่วยงามเป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซาปาสลับไปกับหมูบ่า้น
ของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่ก าลัง
เพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู ่ยอดเขาฟานซปินั ทีไ่ดรั้บฉายาวา่ หลังคา
แหง่อนิโดจนี โดยอยูส่งูจากระดับน ้าทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร น าท่านเดนิต่อไปอกีเล็กนอ้ยเพือ่พชิติ
ยอดเขาฟานซปัิน ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบัสญัลักษณ์สแตนเรส 3 เหลีย่มทีแ่สดงว่าท่านไดม้ายนือยูบ่น 



 
TTN-DD05 ซปุตาร ์ซาปา สงกรานต ์

จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปิัน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และววิทวิทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา    
น าท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทศิทัศน์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนาน
ของประเทศจนี ระหวา่งทีท่า่นอยูด่า้นนนัน้หากสภาพอากาศไมม่เีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็น
ทวิทัศนข์องยอดเขาฮมัรองไดอ้กีดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5) 
   

จากนัน้น าชม หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ (Cat Cat Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ในเมอืงซาปา ซึง่อยูใ่นระดับ

ความสูงกว่าน ้าทะเล 1,650 เมตร และอยู่ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 3 กโิลเมตร ค าว่า กั๊ตกั๊ต มตีน้

ก าเนดิมาจากชือ่ทีใ่ชเ้รยีกรถ 4 Wheel ของชาวฝร่ังเศสทีไ่ดข้ับเขา้มายังพืน้ทีแ่ห่งนี้เพือ่คน้หาแหล่ง

พลังงานทางธรรมชาต ิก่อนที่ชาวมง้ด าจะอพยพมาจากลุ่มแม่น ้าแยงซเีกยีง ประเทศจนี เพือ่มาตัง้

รกรากท ามาหากินจนเกิดเป็นหมู่บา้น และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเวลาต่อมา 

ปัจจบุนักั๊ตกั๊ต เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องชาวเผา่มง้ด าทีน่ยิมแตง่กายโทนสนี ้าเงนิเขม้หรอืด า เป็นหมูบ่า้น

ทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องนาขัน้บนัไดทีส่วยงาม  

น าท่านชม น า้ตกสเีงนิ น ้าตกที่สวยที่สุดในซาปา เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางป่าโปร่งที่ถูก
ลอ้มรอบดว้ยหบุเขา เสน้ทางน ้าไหลลดหลั่นลงมาตามหนา้ผาหนิสงูกวา่ 200-300 เมตร น ้าตกแห่งนี้มี
น ้าไหลหลากคอ่นขา้งรนุแรง ทางอทุยานจงึไมอ่นุญาตใหล้งเลน่น ้า แตม่จีดุใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถยนื
ถา่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึเป็นชว่งๆ และมสีะพานทีท่อดขา้มน ้าตกใหท้า่นไดข้ึน้ไปเก็บภาพกับน ้าตกสเีงนิ
ไดอ้ยา่งสวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 
 

หลังจากรับประทานอาหารเย็น อสิระท่านเดนิเทีย่วชมเมอืงซาปายามค ่าคนื หรอืชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของ
ฝาก ณ ตลาดซาปาอกีครัง้ตามอธัยาศัย 

 

ทีพ่กั   โรงแรม Q SAPA Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่    เมอืงซาปา – กรุงฮานอย – ทะเลสาบตะวนัตก -  ไหวพ้ระวดัเฉนิก๊วก – ทะเลสาบคนืดาบ – 

สะพานแสงอาทติย ์– ถนนสาย 36 เกา่ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  
  

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง  

 

 “กรงุฮานอย” ตัง้อยูท่างภาคเหนอื ของประเทศเวยีดนาม ค าวา่ “ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแมน่ ้า 
ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่มแม่น ้าแดง ในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวง โดยใชช้ือ่ว่า 
ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ ต่อมากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเว ้เมือ่ตกเป็น
สว่นหนึง่ของอนิโดจนี และฝร่ังเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครัง้หลังจาก
ไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวง
ของเวยีดนามเหนอื เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) 
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 น าทา่นเทีย่วชม ทะเลสาบตะวนัตก เป็นทะเลสาบทีส่วยงามและใหญ่ทีส่ดุในเมอืงฮานอย จากนัน้น า

ทา่นสกัการะ วดัเฉนิกว๊ก ซึง่เป็นวัดทีเ่กา่แกข่องชาวพทุธในเวยีดนาม ความโดดเดน่ของวัดนีค้อืความ

วจิติรงดงามของเจดยีท์รงสงูสอีฐิทีม่คีวามสงูกวา่ 11 ชัน้ สามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล วัดนีเ้ป็นวัดเกา่แก่

ของกรุงฮานอยถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่6 สมัยราชวงศล์ี ้ชือ่เดมิของวัดนี้คอื คายก๊วก แปลว่า สรา้ง

ประเทศ ภายหลังไดเ้ปลีย่นชือ่วัดเป็น เฉนิกว๊ก แปลวา่ พทิักษ์ประเทศ ทางเขา้ของวัดจะมตีน้ไมอ้ยูท่ัง้

สองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวันตกทีง่ดงาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงฮานอย ตามต านานเล่าขานกันมาว่า ใน
สมยัทีเ่วยีดนามท าสงครามกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แตไ่มส่ามารถ
รบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึง่ไดล้่องเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ไดเ้จอกับเต่าตัว
หนึ่งซึง่ที่ปากนัน้ไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดน้ าดาบนั้นมาใหก้ับกษัตรยิ์เวียดนามเพื่อใชใ้นการท า
สงคราม เมือ่กลับไปสูร้บกบัประเทศจนีอกีครัง้จนมชียัชนะกลับมา ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ และเมือ่เสร็จ
สิน้สงครามแลว้พระองคจ์งึไดน้ าดาบกลับมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแหง่นี ้ 
 

น าท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทติย ์สะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชือ่ม
ระหว่างรมิฝ่ังกับเกาะเนนิหยก สะพานแห่งนี้ถอืเป็นเอกลักษณ์อกีแห่งหนึง่ของกรุงฮานอย หากยนือยู่
บนสะพานทา่นสามารถมองเห็น วดัเนนิหยก ตัง้อยูบ่นเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคนืดาบ 
ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแต่งไดรั้บอทิธพิลมาจากจนี สรา้งขึน้
เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่เฉนิ ฮงั โดว๋ ผูน้ าการตอ่ตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่13 ภายในเป็นวหิาร
ชัน้เดยีว มแีท่นบชูาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆังโบราณ มองออกไปจากสะพานแสงอาทติยจ์ะเห็น
เจดียโ์บราณโผล่ขึน้พน้น ้ามีชือ่เรียกว่าทอ้งถิน่ว่า ทาพรัว ซึง่หมายถงึ หอคอยเต่า ซึง่ในปัจจุบัน
ในชว่งเปลีย่นฤดกูาลยงัสามารถเห็นเตา่ขนาดใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้  
 

น าทกุทา่นเดนิเลอืกซือ้ของบน ถนนสาย 36 เกา่ มชีือ่พืน้เมอืงวา่ 36 เฝอเฟือง อดตีเคยเป็นถนนทีม่ี
ชือ่เสยีงในเรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มสีนิคา้มากมาย เป็น
แหลง่ขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใจกลางกรงุฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ได ้
อยา่งจใุจ เชน่ เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เรอืส าเภาไมจ้ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนามที่
ท าขึน้มาจากฝีมอืคนเวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 
 

ทีพ่กั   โรงแรม Delight Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้     กรุงฮานอย – จตัรุสับาดงิห ์– สุสานโฮจมินิห ์– ท าเนยีบรฐับาล – วดัเจดยีเ์สาเดยีว – เมอืง

นงิหบ์งิห ์– ตามกก๊หรอืฮาลองบก – ลอ่งเรอืชมตามกก๊ – กรงุฮานอย – สนามบนิ  
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้น าทา่นสู ่จตัรุสับาดงิห ์สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรท์ีป่ระธานาธบิดี
คนแรกของเวยีดนาม ทา่นโฮจมินิห ์อา่นค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามหลังจากจบสงครามโลกครัง้
ทีส่อง และน าทา่นเดนิชมสถานทีส่ าคัญบรเิวณจัตรัุสดังตอ่ไปนี ้
 

สสุานโฮจมินิห ์อาคารขนาดใหญส่รา้งดว้ยหนิออ่นและหนิแกรนติ สรา้งขึน้เพือ่ล ารกึถงึ ท่านโฮจมินิห ์

ผูน้ าการเคลือ่นไหวไปสู่การประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม ตัง้อยู่ที่จัตุรัสบาดงิห ์ซึง่เป็นสถานที่ที่

ประธานาธบิดโีฮจมินิหอ์า่นค าประกาศอสิระภาพจากการทีป่ระเทศเวยีดนามหลุดพน้จากการยดึครอง

ของประเทศฝร่ังเศส และเป็นบคุคลส าคัญในการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาธปิไตยเวยีดนาม   ศพของ

ทา่นประธานาธบิดโีฮจมินิหใ์นสสุานแหง่นีถ้กูเก็บรักษาไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพเดมิดว้ยเทคนคิทีเ่ป็นความลับ

ทางการแพทยข์องรัสเซยี ซึง่แพทยท์างฝ่ังตะวันตกยงัไมม่คีวามช านาญเทยีบเทา่   

หา่งจากสสุานโฮจมินิหไ์มม่ากนักจะเป็น ท าเนยีบรฐับาล อาคารทรงยโุรปสเีหลอืงมัสตารด์สไตลโ์ค
โลเนียล รัฐบาลเวยีดนามไดส้รา้งเพือ่มอบใหก้ับท่านโฮจมินิหเ์พือ่อยู่อาศัย แต่ท่านโฮเลอืกทีจ่ะอยู่
บา้นหลังเล็กๆดา้นหลังแทน ปัจจุบันอาคารแห่งนี้จ ึงใชเ้ป็นที่ท างานของรัฐบาล หรือ ท าเนียบ
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ประธานาธบิด ี(Presidential Palace) นักทอ่งเทีย่วจงึไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิเขา้ไปภายในอาคารหรอื
ใกลก้บัอาคารมากเกนิไป แตส่ามารถถา่ยรปูจากบรเิวณรอบๆได ้
 

น าท่านสัการะ วดัเจดยีเ์สาเดยีว วัดทีม่สีถาปัตยกรรมโดดเด่นของเวยีดนามและเอเชยีจนไดรั้บการ
รับรองจากกนิเนสสบ์ุค๊ เมือ่ปี ค.ศ.2007 ภายในประดษิฐานรูปปั้นเจา้แมก่วนอมิ   ปางสบิกร มลีักษณะ
เป็นเจดยีข์นาดเล็กทีต่ัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระบวัรปูสีเ่หลีย่ม โดยตามต านานถกูสรา้งขึน้สมยั พระ
เจา้หลไีทโต ในปี ค.ศ.1049  พระองคม์คีวามประสงคอ์ยากไดพ้ระโอรส และทรงสบุนิว่าเห็นเจา้แม่
กวนอมิปรากฎกายทีส่ระบัวพรอ้มกับประทานพระโอรสใหก้ับพระองค ์หลังจากนัน้ไมน่านพระองคก์็ได ้
พระโอรสอยา่งทีใ่จหวัง จงึโปรดใหส้รา้งเจดยีแ์หง่นีข้ ึน้มาเพือ่เป็นการถวายสกัการะแดเ่จา้แมก่วนอมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (11) 
 

 หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา
ประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่หง่นีโ้อบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง
หลวงมาก่อน แต่ในภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน โดยมสีถานทีท่่องเทีย่วที่มี
ชือ่เสยีงเป็นอยา่งมากคอื ตามก๊ก หรอื ฮาลองบก หนึง่ในภมูทิัศน์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของจังหวัด
นงิหบ์งิห ์อยูห่า่งจากตัวเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร ตามก๊กมลีักษณะเป็นภเูขาหนิปนูขนาดใหญ่อยูร่าย
ลอ้ม คลา้ยกับกุย้หลนิเมอืงจนี มแีม่น ้างอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภูเขาหนิปูนจนเกดิเป็นถ ้าหนิปูน
ทัง้หมดสามถ ้า จงึเป็นทีม่าของชือ่ ตามกก๊ ซึง่ค าวา่ตามแปลวา่สาม และกก๊แปลวา่ถ ้า ซึง่ถ ้าแห่งนี้จะมี
น ้าไหลลอดถ ้าไปตามทางทีถ่กูกดัเซาะ เมือ่มองจากดา้นบนจะสามารถเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาตทิี่
สวยงาม 
 เพลดิเพลนิกบัการ ลอ่งเรอืกระจาด ชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปนูตระหงา่นรายลอ้มอยูม่ากมาย ตืน่ตา
กบัการพายเรอืทีเ่ป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่มลีักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรอืไปตามแมน่ ้า
ทตีรา่งอนน ์ชมวถิชีวีติรมิน ้าของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สูเ่ขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุ่งนาทีม่สีสีัน
แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรอืลอดถ ้า สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ
งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ ้าได ้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงฮานอย เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารสนามบนิ (12) 
 

วนัทีห่ก สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย – กรงุเทพมหานคร 

 
 

01.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD…. 
 

03.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 200 บาท/ทา่น/วนั, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
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11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


