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 กาํหนดการเดนิทาง 28 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 
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โดยสายการบนิ  NOK AIR 
บนิตรงสูฮ่านอยโดย สายการบนินกแอร ์สูเ่มอืงประวตัศิาสตร ์ดนิแดนมงักรหลบัไหล  
พกัผอ่นเต็มอิKม ณ เมอืงซาปา 2 คนื ทา่มกลางบรรยากาศชว่งปีใหมท่ีKเย็นสบาย ขึOนสู่
ยอดเขาฟานซปินั ดว้ยกระเชา้ลอยฟ้า ชมความสวยงามของซาปา ฉายาสวติเซอรแ์ลนด์

แหง่เวยีดนาม เดนิเทีKยวงานฉลองปีใหม ่2019 ณ ถนนในกลางเมอืงฮานอย 
เทีKยวชมสสุานโฮจมินิห ์ทาํเนยีบรฐับาล ลอ่งเรอืชมตามกก๊ หรอืฮาลองบก 

มนํี OาดืKมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ราคานีOไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีKดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัVว หกั 2,000 บาท/ทา่น 
*ต ัVวเครืKองบนิสาํหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 1  เคานเ์ตอร ์ 6 
สายการบนินกแอร ์ (DD) โดยมเีจา้หนา้ที8คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําท่านโหลด
สมัภาระ 

วนัทีKสอง     ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – เมอืงซาปา – พรมแดน
ระหวา่งจนีและเวยีดนาม – วดั MAO – นํ Oาตกสเีงนิ – ตลาดซาปายามคํKาคนื 

  

02.10 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ NOK  
AIR เทีKยวบนิทีK DD6302 

03.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย กรงุฮานอย ซึ8งเป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงซาปา ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนินานาชาตโิหน่ยบา่ยประมาณ 4-5 ชั8วโมง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารสนามบนิ เมน ูเฝอไก ่(1)  
  

 “เมอืงซาปา” เมอืงเล็กๆ กลางหบุเขาในจั งหวดัลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาว
ยโุรป เนื8องจากเคยตกอยูใ่นการยดึครองของประเทศฝรั8งเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึตา่งๆ 
รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นแบบฝรั8งเศสที8ถกูรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ ่และธรรมชาติ
ที8อดุมสมบรูณ ์อกีทั Vงยงัตั Vงอยูใ่กลก้บัยอดเขาฟานซปัีน ซึ8งเป็นยอดเขาที8สงูที8สดุในเวยีดนาม และเป็น
สว่นหนึ8งของเทอืกเขาหมิาลัย ทําใหเ้มอืงซาปาแหง่นีVมอีากาศเย็นตลอดทั Vงปี จนกลายเป็นสถานที่
ทอ่งเที8ยวที8ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเที8ยวทั8วทกุมมุโลก  
 

 
เทีKยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืOนเมอืง (2) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดีKยว

28 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (Bus 1) 13,999 13,999 4,000

28 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (Bus 2) 13,999 13,999 4,000
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 นําทา่นเดนิทางสู ่ พรมแดนระหวา่งประเทศเวยีดนามและจนี พรมแดนนีVเคยถกูปิดในชว่งระหวา่ง
สงครามจนีและเวยีดนามในปี ค.ศ. 1979-1993 หลงัจากสงครามไดม้กีารเปิดพรมแดนนีVข ึVนมาใหมอ่กี
ครั Vง จนเกดิเป็นทางผา่นสําคญัของนักทอ่งเที8ยวในการเดนิทางเขา้มาเที8ยวประเทศเวยีดนามและเมอืง
คณุหมงิประเทศจนี ซึ8งนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการทอ่งเที8ยวที8สําคญัแลว้ ยงัเป็นจดุศนูยก์ลางใน
การแลกเปลี8ยนสนิคา้ชนเผาที8สําคญัและใหญท่ี8สดุในประเทศอกีดว้ย จากนัVนแวะสกัการะ วดั MAO 
 นําทา่นเดนิทางขึVนไปชมววิเมอืงซาปาที ่ ยอดเขาฮมัรอง ซึ8งอยูไ่มไ่กลจากตวัเมอืงซาปา ทางขึVนจะ
เป็นการเดนิขึVนเขาตลอดแตไ่มช่นัมากนัก โดยจะมจีดุชมววิใหนั้กทอ่งเที8ยวเลอืกชมทั Vงหมด 20 จดุ 
เมื8อเดนิขึVนไปแลว้ท่านสามารถมองเห็นววิของเมอืงซาปาไดท้ั Vงเมอืง บา้นเรือนและตกึต่างๆ ที8มี
สถาปัตยกรรมเป็นลกัษณะแบบฝรั8งเศส ผสมผสานกบักบัธรรมชาตทิี8อดุมสมบรูณ ์ และววิของหบุเขาที8
ทอดยาวเป็นเอกลกัษณข์องเมอืงซาปา 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืOนเมอืง เมนชูาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น+ไวนแ์ดงดาลดั (3) 

ชว่งคํ8าพาทา่นเดนิชอ้ปปิVง ตลาดซาปา เป็นตลาดที8ตั Vงอยูใ่จกลางเมื องซาปา สิ นคา้ที8มาวางขายสว่น
ใหญ่จะเป็นสนิคา้ที8ผลติขึVนมาจากชาวเขาทอ้งถิ8นที8อาศัยอยู่ที8ซาปา สว่นใหญ่จะเป็นผา้ปัก สรอ้ย 
กําไล และเครื8องประดบัของคนพืVนเมอืง ผัก ผลไม ้ และอาหารพืVนเมอืงมากมาย นอกจากนัVนยงัมรีา้น
อาหารสไตลฝ์รั8งเศสเก๋ๆ  ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกนั8งไดต้ามใจชอบ 

ทีKพกั   โรงแรม Q SAPA Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีKสาม     สถานฟีานซปินั – น ัKงรถไฟสูก่ระเชา้ฟานซปินั  – น ัKงกระเชา้ลอยฟ้าสูย่อดเขาฟานซปินั – 
หมูบ่า้น ก ั[ต ก ั[ต – นํ Oาตกสเีงนิ – ตลาดซาปา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  
  

นําทา่นนั8งรถไฟสู ่ สถานนฟีานสปิัน ท่านสามารถถ่ายภาพววิทวิทัศน์ความสวยงามของซาปาได ้
ระหวา่งทางขึVน เมื8อถงึสถานฟีานสปัิน นําทา่น ขึOนกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจก
สามารถมองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม ้
แมนํ่Vา ลําธารสายนอ้ยใหญ ่ววิของนาขั Vนบนัไดที8สวยงามเป็นที8ข ึVนชื8อของเมอืงซาปาสลบัไปกบัหมูบ่า้น
ของชาวเขา รวมถงึภูเขาและม่านหมอกที8เรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังที8สวยงาม ขณะที8กําลัง
เพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันท์ี8สวยงามกระเชา้จะเคลื8อนเขา้สู ่ยอดเขาฟานซปินั ที8ไดรั้บฉายาวา่ หลงัคา
แหง่อนิโดจนี โดยอยูส่งูจากระดบันํVาทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร นําทา่นเดนิตอ่ไปอกีเล็กนอ้ยเพื8อพชิติ
ยอดเขาฟานซปัิน ถา่ยภาพเป็นที8ระลกึกบัสญัลกัษณส์แตนเรส 3 เหลี8ยมที8แสดงวา่ทา่นไดม้ายนือยูบ่น 
จดุสูงสุดของยอดเขาฟานซปิัน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และววิทวิทัศน์ที8สวยงามบนยอดเขา    
นําทา่นชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถา่ยภาพววิทศิทัศน ์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยนูนาน
ของประเทศจนี ระหวา่งที8ทา่นอยูด่า้นนนัVนหากสภาพอากาศไมม่เีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็น
ทวิทศันข์องยอดเขาฮมัรองไดอ้กีดว้ย 

 

เทีKยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืOนเมอืง (5) 
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จากนัVนนําชม หมูบ่า้นก ั[ต ก ั[ต (Cat Cat Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ในเมอืงซาปา ซึ8 งอยู่ ในระดบั
ความสงูกวา่นํVาทะเล 1,650 เมตร และอยูห่า่งจากตวัเมอืงประมาณ 3 กโิลเมตร คําวา่ กั[ตกั[ต มตีน้
กําเนดิมาจากชื8อที8ใชเ้รยีกรถ 4 Wheel ของชาวฝรั8งเศสที8ไดข้บัเขา้มายั งพืVนที8แหง่นีVเพื8อคน้หาแหลง่
พลังงานทางธรรมชาต ิ กอ่นที8ชาวมง้ดําจะอพยพมาจากลุม่แมนํ่Vาแยงซเีกยีง ประเทศจนี เพื8อมาตัง้
รกรากทํามาหากนิจนเกดิเป็นหมูบ่า้น และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเที8ยวยอดนยิมในเวลาตอ่มา ปัจจบุนักั๊
ตกั[ต เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องชาวเผา่มง้ดําที8นยิมแตง่กายโทนสนํีVาเงนิเขม้หรอืดํา เป็นหมูบ่า้นที8สามารถ
มองเห็นววิทวิทศันข์องนาขั Vนบนัไดที8สวยงาม  

นําทา่นชม นํ Oาตกสเีง ิ น นํVาตกที8สวยที8สดุในซาปา เป็นนํVาตกขนาดใหญต่ั Vงอยูก่ลางป่าโปรง่ที8ถกูลอ้ม
รอบดว้ยหบุเขา เสน้ทางนํVาไหลลดหลั8นลงมาตามหนา้ผาหนิสงูกวา่ 200-300 เมตร นํVาตกแหง่นีVมนํีา้
ไหลหลากคอ่นขา้งรนุแรง ทางอทุยานจงึไมอ่นุญาตใหล้งเลน่นํVา แตม่จีดุใหนั้กทอ่งเที8ยวสามารถยนื
ถา่ยภาพไวเ้ป็นที8ระลกึเป็นชว่งๆ และมสีะพานที8ทอดขา้มนํVาตกใหท้า่นไดข้ึVนไปเกบ็ภาพกบันํVาตกสเีงนิ
ไดอ้ยา่งสวยงาม 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืOนเมอืง (6) 

หลงัจากรับประทานอาหารเย็น อสิระทา่นเดนิเที8ยวชมเมอืงซาปายามคํ8าคนื หรอืชอ้ปปิVงเลอืกซืVอของ
ฝาก ณ ตลาดซาปาอกีครั Vงตามอธัยาศยั 

ทีKพกั   โรงแรม Q SAPA Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีKส ีK     เมอืงซาปา – กรงุฮานอย – ทะเลสาบตะวนัตก -  ไหวพ้ระวดัเฉนิกว๊ก – ทะเลสาบคนืดาบ – 
สะพานแสงอาทติย ์– ถนนสาย 36 เกา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  
  

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ ออกเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชั8วโมง  

 “กรงุฮานอย” ตั Vงอยูท่างภาคเหนอื ของประเทศเวยีดนาม คําวา่ “ฮานอย” หมายถึงตอนตน้ของแมนํ่Vา 
ตั Vงอยูต่อนตน้ของลุม่แมนํ่Vาแดง ในสมัยนัVนกษัตรยิร์าชวงศล์ีVสถาปนาขึVนเป็นเมอืงหลวง โดยใชช้ื8อวา่ 
ทงัล็อง แปลวา่ มงักรเหนิ ตอ่มากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเว ้ เมื8อตกเป็น
สว่นหนึ8งของอนิโดจนี และฝรั8งเศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครั Vงหลงัจาก
ไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวง
ของเวยีดนามเหนอื เมื8อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึ8งเดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั 

เทีKยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืOนเมอืง (8) 
   

 นําทา่นเที8ยวชม ทะเลสาบตะวนัตก เป็นทะเลสาบที8สวยงามและใหญท่ี8สดุในเมอืงฮานอย จากนัVนนํา
ทา่นสกัการะ วดัเฉนิกว๊ก ซึ8งเป็นวดัที8เกา่แกข่องชาวพทุธในเวยีดนาม ความโดดเดน่ของวดันีVคอืความ
วจิติรงดงามของเจดยีท์รงสงูสอีฐิที8มคีวามสงูกวา่ 11 ชั Vน สามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล วดันีVเป็นวดัเกา่แก่
ของกรงุฮานอยถกูสรา้งขึVนในศตวรรษที8 6 สมยัราชวงศล์ีV ชื8อเดมิของวดันีVคอื คายกว๊ก แปลวา่ สรา้ง
ประเทศ ภายหลงัไดเ้ปลี8ยนชื8อวดัเป็น เฉนิกว๊ก แปลวา่ พทิกัษ์ประเทศ ทางเขา้ของวดัจะมตีน้ไมอ้ยูท่ั Vง
สองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวนัตกที8งดงาม 
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 นําทา่นเดนิทางไปยงั ทะเลสาบคนืดาบ ตั Vงอยูใ่จกลางเมอืงฮานอย ตามตํานานเลา่ขานกนัมาวา่ ใน
สมยัที8เวยีดนามทําสงครามกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามทําการสูร้บเป็นเวลานาน แตไ่มส่ามารถ
รบชนะฝ่ายจนีได ้ จนเกดิความทอ้แท ้ วนัหนึ8งไดล้อ่งเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแหง่นีV ไดเ้จอกบัเตา่ตวั
หนึ8งซึ8งที8ปากนัVนไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดนํ้าดาบนัVนมาใหก้ับกษัตรยิเ์วยีดนามเพื8อใชใ้นการทํา
สงคราม เมื8อกลบัไปสูร้บกบัประเทศจนีอกีครั Vงจนมชียัชนะกลบัมา ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ และเมื8อเสร็จ
สิVนสงครามแลว้พระองคจ์งึไดนํ้าดาบกลบัมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแหง่นีV  

นําท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทติย ์ สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคนืดาบ เชื8อม
ระหวา่งรมิฝั8งกบัเกาะเนนิหยก สะพานแหง่นีVถอืเป็นเอกลกัษณอ์กีแหง่หนึ8งของกรงุฮานอย หากยนือยู่
บนสะพานทา่นสามารถมองเห็น วดัเนนิหยก ตั Vงอยูบ่นเกาะหยก ซึ8งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคนืดาบ 
ถกูสรา้งขึVนในศตวรรษที8 18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดรั้บอทิธพิลมาจากจนี สรา้งขึVน
เพื8อเป็นเกยีรตแิก ่เฉนิ ฮงั โดว๋ ผูนํ้าการตอ่ตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที8 13 ภายในเป็นวหิาร
ชั Vนเดยีว มแีทน่บชูาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆงัโบราณ มองออกไปจากสะพานแสงอาทติยจ์ะเห็น
เจดยีโ์บราณโผลข่ึVนพน้นํVามชีื8อเรยีกวา่ทอ้งถิ8นวา่ ทาพรัว ซึ8งหมายถงึ หอคอยเตา่ ซึ8งในปัจจบุนัใน
ชว่งเปลี8ยนฤดกูาลยงัสามารถเห็นเตา่ขนาดใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบแหง่นีV  

นําทกุทา่นเดนิเลอืกซืVอของบน ถนนสาย 36 เกา่ มชีื8อพืVนเมอืงวา่ 36 เฝอเฟือง อดตีเคยเป็นถนนที8
มชีื8อเสยีงในเรื8องของงานหตัถกรรมมายาวนานกวา่ 600 ปี ในปัจจบุนัถนนแหง่นีVมสีนิคา้มากมาย เป็น
แหลง่ขายของที8ระลกึและสนิคา้พืVนเมอืงที8ใหญท่ี8สดุใจกลางกรงุฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซืVอสนิคา้ได ้
อยา่งจใุจ เชน่ เสืVอผา้ เครื8องเขนิ งานฝีมอืที8ทําจากไม ้เรอืสําเภาไมจํ้าลอง ของที8ระลกึจากเวยีดนามที่
ทําขึVนมาจากฝีมอืคนเวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืOนเมอืง (9) 

ทีKพกั   โรงแรม Delight Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

HANOI HAPPY NEW YEAR 2019 
อสิระทกุทา่นเดนิเทีKยวชมเทศกาลปีใหมก่ลางกรงุฮานอยตามอธัยาศยั 

(รถบสัจะจอดอยูน่อกเมอืง ท ัOงนีOไกดจ์ะนดัเวลาและสถานทีKกบัทา่นเพืKอรวมตวัรอรถบสัมารบักลบัโรงแรม) 

วนัทีKหา้     กรงุฮานอย – จตัรุสับาดงิห ์– สสุานโฮจมินิห ์– ทาํเนยีบรฐับาล – วดัเจดยีเ์สาเดยีว – เมอืงนงิ
หบ์งิห ์– ตามกก๊หรอืฮาลองบก – ลอ่งเรอืชมตามกก๊ – กรงุฮานอย – สนามบนิ  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้นําทา่นสู ่จตัรุสับาดงิห ์สถานที8สําคญัทางประวตัศิาสตรท์ี8ประธานาธบิดี
คนแรกของเวยีดนาม ทา่นโฮจมินิห ์อา่นคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามหลงัจากจบสงครามโลกครัVง
ที8สอง และนําทา่นเดนิชมสถานที8สําคญับรเิวณจัตรัุสดงัตอ่ไปนี ้

สสุานโฮจมินิห ์อาคารขนาดใหญส่ร า้งดว้ยหนิออ่นและหนิแกรนติ สรา้งขึVนเพื8อลํารกึถงึ ทา่นโฮจมินิห ์
ผูนํ้าการเคลื8อนไหวไปสูก่ารประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม ตั Vงอยู่ที8จัตรัุสบาดงิห ์ ซึ8งเป็นสถานที8ที่
ประธานาธบิดโีฮจมินิหอ์า่นคําประกาศอสิระภาพจากการที8ประเทศเวยีดนามหลดุพน้จากการยดึครอง
ของประเทศฝรั8งเศส และเป็นบคุคลสําคญัในการกอ่ตั Vงสาธารณรัฐประชาธปิไตยเวยีดนาม   ศพของ
ทา่นประธานาธบิดโีฮจมินิหใ์นสสุานแหง่นีVถกูเก็บรักษาไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพเดมิดว้ยเทคนคิที8เป็นความลับ
ทางการแพทยข์องรัสเซยี ซึ8งแพทยท์างฝั8งตะวนัตกยงัไมม่คีวามชาํนาญเทยีบเทา่   

หา่งจากสสุานโฮจมินิหไ์มม่ากนักจะเป็น ทาํเนยีบรฐับาล อาคารทรงยโุรปสเีหลอืงมสัตารด์สไตลโ์ค
โลเนียล รัฐบาลเวยีดนามไดส้รา้งเพื8อมอบใหก้บัทา่นโฮจมินิหเ์พื8ออยูอ่าศัย แตท่า่นโฮเลอืกที8จะอยู่
บา้นหลังเล็กๆดา้นหลังแทน ปัจจุบันอาคารแห่งนีVจงึใชเ้ป็นที8ทํางานของรัฐบาล หรือ ทําเนียบ
ประธานาธบิด ี (Presidential Palace) นักทอ่งเที8ยวจงึไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิเขา้ไปภายในอาคารหรอื
ใกลก้บัอาคารมากเกนิไป แตส่ามารถถา่ยรปูจากบรเิวณรอบๆได ้
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นําทา่นสกัาระ วดัเจดยีเ์สาเดี ยว วดัที8มสีถาปัตยกรรมโดดเดน่ของเวยีดนามและเอเชยีจนไดรั้บการ
รับรองจากกนิเนสสบ์ุค๊ เมื8อปี ค.ศ.2007 ภายในประดษิฐานรปูปัVนเจา้แมก่วนอมิ   ปางสบิกร มลีกัษณะ
เป็นเจดยีข์นาดเล็กที8ตั Vงอยู่บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัวรูปสี8เหลี8ยม โดยตามตํานานถูกสรา้งขึVนสมัย 
พระเจา้หลไีทโต ในปี ค.ศ.1049  พระองคม์คีวามประสงคอ์ยากไดพ้ระโอรส และทรงสบุนิวา่เห็นเจา้
แมก่วนอมิปรากฎกายที8สระบัวพรอ้มกับประทานพระโอรสใหก้ับพระองค ์ หลังจากนัVนไมน่านพระองค์
ก็ไดพ้ระโอรสอยา่งที8ใจหวงั จงึโปรดใหส้รา้งเจดยีแ์หง่นีVข ึVนมาเพื8อเป็นการถวายสกัการะแดเ่จา้แมก่วน
อมิ  
 

เทีKยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืOนเมอืง (11) 

 หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงนงิหบ์งิห ์ อยูท่างตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา
ประมาณ 90 กโิลเมตร พืVนที8แหง่นีVโอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง
หลวงมากอ่น แตใ่นภายหลงัไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน โดยมสีถานที8ทอ่งเที8ยวที8มชี ื8อ
เสยีงเป็นอยา่งมากคอื ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึ8งในภมูทิศันท์ี8มชี ื8อเสยีงมากที8สดุของจังหวดันงิห์
บงิห ์อยูห่า่งจากตวัเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร ตามกก๊มลีกัษณะเป็นภเูขาหนิปนูขนาดใหญอ่ยูร่ายลอ้ม 
คลา้ยกบักุย้หลนิเมอืงจนี มแีมนํ่Vางอด็องไหลผา่นและกดัเซาะภเูขาหนิปนูจนเกดิเป็นถํVาหนิปนูทั Vงหมด
สามถํVา จงึเป็นที8มาของชื8อ ตามกก๊ ซึ8งคําวา่ตามแปลวา่สาม และกก๊แปลวา่ถํVา ซึ8งถํVาแหง่นีVจะมนํีา้ไหล
ลอดถํVาไปตามทางที8ถกูกดัเซาะ เมื8อมองจากดา้นบนจะสามารถเห็นทศันยีภาพทางธรรมชาตทิี8สวยงาม 
 เพลดิเพลนิกบัการ ลอ่งเรอืกระจาด ชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปนูตระหงา่นรายลอ้มอยูม่ากมาย ตื8น
ตากบัการพายเรอืที8เป็นภมูปัิญญาทอ้งถิ8นมลีกัษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ลอ่งเรอืไปตามแม่
นํVาทตีรา่งอนน ์ ชมวถิชีวีติรมินํVาของชาวทอ้งถิ8น ผา่นเขา้สูเ่ขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุง่นาที8มี
สสีนัแตกตา่งกนัออกไปตามฤดกูาล จากนัVนเป็นเสน้ทางสูก่ารลอ่งเรอืลอดถํVา สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดู
หนิงอกหนิยอ้ยที8สวยงามขณะที8พายเรอืลอดถํVาได ้ 

 

   

นําทา่นเดนิทางกลบัเมอืงฮานอย เพื8อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารสนามบนิ (12) 

วนัทีKหก สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย – กรงุเทพมหานคร 

00.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ NOK AIR เที8ยวบนิที8 DD6303 

02.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั VงนีVเพื8อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษัิทขอสงวนสทิธิa :  รายการทวัรส์ามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื8องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที8ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั8วโมง มอิาจเพิ8มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั VงนีVข ึVนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัVนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลี8ยนเวลาทอ่งเที8ยวตามสถาน
ที8ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตัbวเครื8องบนิไป-กลบัตามรายการที8ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํVามนั  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที8พักตามที8ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที8ตา่งๆ ตามรายการที8ระบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการที8ระบ ุ  
✓ คา่เบีVยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที8ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื8อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีOไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ คา่อาหาร เครื8องดื8ม คา่ซกัรดี           
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที8มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื8นรอ้งขอวซีา่อกีครั Vง (เนื8องจากทางเวยีดนาม
ไดป้ระกาศยกเวน้การยื8นวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี8ประสงคพํ์านักระยะสั Vนในประเทศเวยีดนามไม่
เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที8กระเป๋าสมัภาระที8มนํีVาหนักเกนิกวา่ที8สายการบนินัVนๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํVามนั ที8สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ8ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัbวเครื8องบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ8น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 200 บาท/ทา่น/วนั, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ8ม 7 % และภาษีหกั ณ ที8จา่ย 3 % 

เดนิทางขึOนตํKา 30 ทา่น หากตํ8ากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดี ที8จะชาํระคา่
บรกิารเพิ8มเพื8อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี8จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิaในการงดออกเดนิทางและเลื8อนการเดนิทางไปในวนัอื8นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ืKอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

★ มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท ภายหลงัจากที8ทา่นส่ งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิ
ทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการเกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
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★ จอยแลนดไ์มเ่อาต ัVวหกั 2,000 บาท/ทา่น 

★ สว่นที8เหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระมดัจําตามที8กําหนด ขออนุญาตตดัที8นั8งใหล้กูคา้ทา่นอื8นที8รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื8อนไข 
• เมื8อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั Vงหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื8อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ที8ไดร้ะบไุวท้ั VงหมดนีVแลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืKอพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชืKอสาํรองทีKน ัKง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืKอพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีKยวทรปิใด, วนัทีKใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ]ไมร่ ั บผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืKอ-นามสกลุ และอืKนๆ เพืKอใชใ้นการจองต ัVวเครืKองบนิท ัOงส ิOน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึVนไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํ8า 2 หนา้หากไมม่ั8นใจโปรดสอบถาม 

เง ืKอนไขยกเลกิการจอง : 
เนื8องจากเป็นราคาตัbวเครื8องบนิโปรโมชั8น เมื8อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื8อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีที8กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Vงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
ที8ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaที8จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั VงสิVน รวมถงึ เมื8อทา่นออกเดนิทาง
ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ8ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิa ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั VงสิVน 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัOงหมดกอ่นทาํการจอง เพืKอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ]ท ีKจะเลืKอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึOนในกรณีทีKมผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 
30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิaการเกบ็คา่นํVามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ8ม หากสายการบนิมกีารปรับขึVนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการเปลี8ยนเที8ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื8องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั VงสิVน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ8งของผดิกฎหมาย ซึ8งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบริ
ษัทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั VงสิVน หากเกดิสิ8งของสญูหาย อนัเนื8องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที8ยวเอง  

6. เมื8อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั Vงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื8อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Vงหมด  

7. รายการนีVเป็นเพยีงขอ้เสนอที8ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั Vงหนึ8ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที8พักในตา่ง
ประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ8งอาจจะปรับเปลี8ยนตามที8ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื8องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที8เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้ บบหุรี8 / 
ปลอดบหุรี8ได ้ โดยอาจจะขอเปลี8ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี8พัก ทั VงนีVข ึVนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัVนบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั VงสิVนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัVน 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื8องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที8ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเที8ยว อนัเนื8องมาจากการกระทําที8สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื8น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี8ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ8ม  
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13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วนัเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเที8ยวและ ชอ้ปปิVงแตล่ะสถานที8นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์ และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึ8งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Vงที8ตอ้งเรง่รบี เพื8อใหไ้ดท้อ่งเที8ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํVาดื8มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 
15. การบรกิารของรถบสันําเที8ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั8วโมง ในวนันัVนๆ มิ
อาจเพิ8มเวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั VงนีVข ึVนอยูก่บัสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางนัVนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลี8ยนเวลาทอ่งเที8ยวตามสถานที8ในโปรแกรมการเดนิทาง
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