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ทวัรฮ์านอย – ซาปา – ฮาลองเบย ์
5 วนั 4 คนื กรุป๊สว่นตวั  

 

         
 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ – ยานาฮ – าาาา    (-/L/D) 

ชว่งเชา้ พรา้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ เคานเ์ตารส์าฮการบนิ.......โดฮมเีจา้หนา้ทีข่างบรษัิทฯ คาฮา านวฮ
ความสะดวกแกท่า่น  

  าากเดนิทางสูก่รงุยานาฮโดฮ เทีฮ่วบนิที ่….........พักผา่นาสิระตามาธัฮาศัฮบนเครืา่งบนิ  

 ถงึ สนามบนินาฮไบ กรงุยานาฮ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมาืง  

 น าทา่นชม สสุานาระธานาธบิด ีโยจมินิห ์วรีบรุษุตลาดกาลขางชาวเวฮีดนาม ผูท้ีร่วมเวฮีดนาม 
เา็นาระเทศและฮงัเา็นผูา้ระกาศเากราชใหก้บัาระเทศเวฮีดนาม ภาฮในสสุานบรรจศุพ 
ทา่นาระธานาธบิด ีาึง่ไดท้ าการเก็บรักษาศพไวเ้า็นาฮา่งด ีไมใ่หเ้น่าเา่ืาฮ  
(สสุานาระธานาธบิดโียจมินิห ์จะาิดบรกิารทกุวันจันทรแ์ละศุกรข์างสาัดาห ์และจะาิดบรกิารชว่ง 
เดาืนตลุาคม-พฤศจกิาฮน **หา้มใสก่างเกงขาสัน้  และรางเทา้แตะ) 

 ผา่นชมท าเนฮีบาระธานาธบิดแีละบา้นพัก ดา้นนากาาคาร ชมวัดเจดฮีเ์สาเดฮีว วดัราูทรงดากบวั 
ตัง้าฮูก่ลางสระบวั วัดแหง่นี ้สรา้งขึน้เพืา่ถวาฮเา็นพทุธบชูาใหแ้ก ่เจา้แมก่วนามิ โดฮต านานไดก้ลา่ว
วา่ ไดม้กีษัตรฮิา์งคห์นึง่ตา้งการไดพ้ระโารสมากและรามาเา็นเวลานานฮงัคงไมส่มหวัง สกัทจีนคนื
หนึง่ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิตัวก์วนามิไดม้าารากฎทีส่ระดวกบวัและ ไดา้ระธานโารสใหก้บัพระางค ์
หลังจากนัน้ไมน่านพระางคก์็ไดม้พีระโารส สมใจจงึไดส้รา้งวดัแหง่นีข้ ึน้กลางกสระบวัเพืา่เา็นการ
ขาบคณุพระโพธสิตัวก์วนามิ 

เทีฮ่ง รับาระทานาาหารทีภ่ตัตาคาร 

ชว่งบา่ฮ น าทา่นสู ่ วดัวรรณกรรม  าึง่เารฮีบเสมาืนมหาวทิฮาลัฮแหง่แรกขางเวฮีดนาม  เดนิทางตา่ฮงั
ทะเลสาบ าึง่ตัง้าฮูก่ลางใจเมาืง ยานาฮ พรา้มชมวัดหง็ากเานิ หราื วดัเนนิหฮก าึง่ตัง้าฮูบ่นเกาะ
เล็กๆในทะเลสาบ   

 น าทา่นชม การแสดง หุน่กระบากน ้า ศลิาการแสดง  เากลักษณ์ขางาระเทศเวฮีดนาม  าึง่การแสดง
จะมวีงดนตรพีืน้เมาืงแสดงาระกาบดว้ฮ 

ค ่า รับาระทานาาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  หลังาาหารเขา้เชค็านิโรงแรมเพืา่ท าธรุะสว่นตวั 

 เวลาสมควราระมาณ 20.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ  เวลา 21.15 น. รถไฟาากเดนิทางสู่

ลาวไค 



Ramo World Co., Ltd. 

40/71 Soi Intamara 8, Suthisarn Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand  

T: +66 (0) 2 730 8022 M: +66 (0) 83 8428022 F: +66 (0) 2 730 8002 

Info@greentravelthailand.com,   http://th.greentravelthailand.com 

 

 พกัคา้งคนืบนรถไฟ 

 
 

วนัทีส่อง ลาวไค-าาาาทัวร ์-หมูบ่า้น ลาวไช-หมูบ่า้นตาแหวน-หมูบ่า้นเกฮีงตาไช (B/L/D) 

าระมาณ 05.30 
น. 

เดนิทางถงึเมาืงลาวไค าระมาณ 05.30 น. น าทา่นเดนิทางตา่ฮงั าาาา ตามเสน้ทางคดเคีฮ้วบนเนนิ
เขา  หากาากาศดทีา่นสามารถมางเห็นฮาดเขาแฟนสาัีน าึง่เา็นฮาดเขาทีส่งูทีส่ดุในแถบานิโดจนี 
ถงึโรงแรมทีพ่ัก  

เชา้ รับาระทานาาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 หลังาาหารเดนิทางชมตลาด าึง่เา็นตลาดทีช่นเผา่พืน้เมาืงตา่งๆน าสนิคา้มาขาฮ ชมตลาดพาสมควร
แกเ่วลา  น าทา่นขึน้รถจี๊า เดนิทางาระมาณ 6 กม.และเดนิเทา้ตา่ากี 2 กม.ถงึหมมูบ่า้นลาวไช ตา่ฮงั
หมูบ่า้นชนกลุม่นา้ฮบา้นตาแหวน 

เทีฮ่ง  รับาระทานาาหารกลางวันกบัชนเผา่เพืา่ใหเ้ขา้ถงึกบับรรฮากาศทา้งถิน่ 

ชว่งบา่ฮ หลังาาหารเดนิทางตา่ฮงับา้นเกฮีงตาไช  ชมความงามขางน ้าตกและธรรมชาตทิา้งถิน่ เมืา่ไดเ้วลา
พาสมควรขึน้รถจิ๊ากลับทีพ่กั าาาา 

ค ่า รับาระทานาาหารเฮ็นทีภ่ตัตาคาร   หลังาาหารเดนิชา้าา้ิงตามาธัฮาศัฮ 

 เขา้โรงแรมทีพ่กั 

 
 

 

       
 

 
 

วนัทีส่าม าาาา- Ham Rong mountain -ลาวไค-ยานาฮ ( B/L/D) 

เชา้ รับาระทานาาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

ชว่งเชา้ หลังาาหาร เดนิทางไตเ่นนิเขา HAM RONG MOUNTAIN  ชมความงามขางดากไมน้านาชนดิ พรา้ม
ชมการแสดงขางหนุ่มสาวชาวเขาชนกลุม่นา้ฮ  เดนิทางตา่ฮงัหมูบ่า้นกตักตั หมูบ่า้นเกา่แกช่าวเผา่มง้ 
าึง่าพฮพมาจากจนีเมืา่ 300 าีกา่น ชาวเผา่นีน้ฮิมใชเ้ครืา่งแตง่กาฮโทนสนี ้าเงนิหราืด า  หฮดุ
พักผา่นทีน่ ้าตกาลิเวาร ์

เทีฮ่ง รับาระทาน าาหารกลางวันแบบาิคนคิรมิแมน่ ้า 

ชว่งบา่ฮ หลังาาหารเดนิทางเดนิทางกลับสู ่ลาวไค ชมชาฮแดน ระหวา่งวฮีดนาม กบั จนี  และตลาดพืน้เมาืง
ทีล่าวไค 

ค ่า รับาระทานาาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  ไดเ้วลานัดหมาฮ น าคณะขึน้รถไฟ กลับยานาฮ  
พกัคา้งคนืบนรถไฟ 
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วนัทีส่ ี ่ ยานาฮ-- ยาลาง   (B/L/D)  

เชา้ ถงึยานาฮ เวลาาระมาณ 06.00 น. น าทา่นเขา้เชค็านิ ทีพั่ก เพืา่ท าธรุะสว่นตัวและรับาระทานาาหาร
เชา้ทีโ่รงแรม  

  น าทา่นเดนิทางสู ่ยาลางเบฮ ์ดนิแดนทีม่งักรด าดิง่สูท่า้ง ทะเล ระฮะทาง 165 กโิลเมตร ระหวา่งการ
เดนิทางฟังการบรรฮาฮจากมคัคเุทศกท์า้งถิน่ทีช่ านาญเสน้ทาง ชมทวิทศันช์นบทเวฮีดนาม และ
สมัผัสกบัชวีติชนบทชาวเวฮีดนาม.  ถงึยาลางเบฮ ์ น าทา่นลงเราืทา่งาา่วยาลาง ทา่นจะไดช้มความ
งามขางเกาะแกง่ตา่งๆ เชน่ เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯ น าทา่นชม  ถ ้านางฟ้า  ถ ้าตน้ไม ้
หมูบ่า้นชาวเล  ใชเ้วลวา ลา่งเราื าระมาณ 6 ชัว่โมง   

เทีฮ่ง รับาระทานาาหารเทีฮ่งเมนูาฟีู๊ ดบนเราื 

ชว่งบา่ฮ  น าทา่นเดนิทางน าทา่นขึน้ เกาะทปิท็อป (TIP TOP) เา็นเกาะทีส่งูทีส่ดุในบรรดาเกาะนา้ฮใหญ ่
 ในาา่วยาลาง และดว้ฮความสงูนีเ้างจงึท าใหเ้กาะนีเ้า็นจดุชมววิทีน่่าาระทบัใจทีส่ดุแหง่หนึง่เพราะ 
 จากจดุชมววิทีน่ีท่า่นจะสามารถชมทัศนฮีภาพานังดงามขางาา่วยาลาง ไดเ้วลาานัสมควรน ากลับ 
 ฮงัทา่เราื และ เขา้ทีพ่ัก 

ค ่า รับาระทานาาหารค ่าทีภ่ตัาคาร     

พักที ่ เขา้โรงแรมทีพ่กั 

 
 
 

วนัทีห่า้ ยานาฮ--กรงุเทพฯ    (B/L/-)  

เชา้ รับาระทานาาหารทีโ่รงแรม  หลังาาหารพักผา่นตามาธัฮาศัฮ 

 ชว่งเชา้ เมืา่ไดเ้วลาตามนัดหมาฮ เดนิทางทางกลับยานาฮ  โดฮระหวา่งแวะชมศนูฮห์ตักรรมขางคนพกิาร
เลาืกาืา้สนิคา้ทีร่ะลกึ และสนิคา้พืน้เมาืง เา็นการาดุหนุนชว่ฮเหลาืผูพ้กิารเหลา่นี ้ 

เทีฮ่ง รับาระทานาาหารทีภ่ตัตาคาร 

ชว่งบา่ฮ กลับถงึยานาฮ น าใหวพ้ระที ่   วดัเตริน่กว๊าก  เา็นากีวดัหนึง่ทีม่คีวามเกา่แกแ่ละมคีวามส าคัญกบั
าระชาชนชาวเวฮีดนาม ตัง้าฮูใ่จกลางเมาืงตดิาฮูก่บัทะเลสาบ West Lake  

 ใหท้า่นไดา้สิระชา้าา้ิงทีถ่นนสาฮเกา่ 36 สาฮ  พรา้มาสิระาาหารเฮ็น ตามาธัฮาศัฮ ..เวลาสมควรน าสู่

สนามบนิ นาฮใบ เพืา่ท าการเชค็านิ และ โหลดสมัภาระ 

 เหนิฟ้าสูส่วุรรณภมูโิดฮสาฮการบนิ...... 

 ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดฮาลาดภฮัพรา้มราฮฮิม้และความาระทับใจ 
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เงือ่นไขการเดนิทาง 

 

ราคานีร้วม  คา่ทีพ่ักโรงแรม ที ่าาาา   1  คนื  
 พักคา้งคนืบนรถไฟตูน้าน  2 คนื 
 คา่ทีพ่ักโรงแรม ที ่ยาลาง   1  คนื  
 คา่าาหารครบทกุมืา้ตามราฮการ เดนิทาง 
 คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ ราฮการทวัรต์ลาดราฮการ  
 าตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นราฮการ  

 คา่ าระกนัาบุตัเิหตใุนการเดนิทาง1,000,000 บาท / 
 คา่ไกดท์า้งถิน่ ภาษาไทฮ 
 น ้าดืม่ วันละ 1 ขวด 

 

ราคานีไ้มร่วม  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ฮ 3 %  
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ฮสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นราฮการ  
 ทาิมคัคเุทศกท์า้งถิน่, พนักงานขบัรถ, พนักงานโรงแรม,  

รา้นาาหาร ฯลฯ 

 
 


