
#14550 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงกบิงห 4 วัน 3
คืน หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งกระเชาข้ึนยอดเขาฟานซิปน บิน SL
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงกบิงห นํ้าตกสีเงิน ตลาดซาปา นั่งรถราง
เมืองซาปา ถนน 36 สาย ลองเรือนิงบิงห ถํ้าตามกก ตลาดฮาลองไนทมารเก็ต
ลองเรือชมทัศนียภาพอาวฮาลองเบย ถํ้านางฟา หมูบานชาวประมง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - หมูบานชาวเขากั๊
ตกัต๊ - น้ําตกสีเงิน (นาตกซิลเวอร) - ตลาดซาปา   

Q Sapa
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 รถรางสายภูเขาฟานซีปัน - กระเชาไฟฟาฟานซีปัน - เทือกเขาฟานซีปัน - ฮานอย - ถนน 36
สายเกา   

Sun Set
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 นิงหบิงห - ลองเรือฮาลองบก - ฮาลอง - ตลาดกลางคืนฮาลอง   

Lastella
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 ลองเรืออาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค (ถ้ํานางฟา) - หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง - ฮานอย - ราน
หยกเวียดนาม - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย.
63

฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

31 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย -
ลาวไก - ซาปา - หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต - น้ําตกสีเงิน (นําตก
ซิลเวอร) - ตลาดซาปา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น3 ประตู 7-8
เคานเตอรสายการบินไทยไลออน แอร เพ่ือรับเอกสารประกอบการเดินทางโดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

07.10 น. ไดเวลาอันสมควร ออกเดินทางสู เมืองฮานอย โดยสารการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL 180

09.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ
เรียบรอย

นําทานออกเดินทางจากเมืองฮานอย เขาสูเมืองลาวไก จังหวัดลาวไก เป็นเมืองท่ีตั้งอยูติดกับบริเวณชายแดนประเทศจีน
มณฑลยูนนาน ตั้งอยูบนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี ระยะทาง
ประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟตนานาชาติ SEN)

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองซาปา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีอยูในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูทามกลางหุบเขานอย
ใหญ ในอดีตซาปาเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรปท่ีอาศัยอยูในเวียดนาม เพราะในอดีตท่ีน่ีเคยถูกยึดครองโดย
ฝรั่งเศส ทําใหสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองของท่ีน้ี มีลักษณะคลายอาณานิคมฝรั่งเศส

นําทานเดินทางสูหมูบานวัฒธรรมของซาปา หมูบานชาวเขากัต๊ กัต๊ (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมูบานวัฒนธรรมชาวม
งดํา ทานจะไดสัมผัสวัฒนธรรมชองชาวเผา และแปลงนาขาวขั้นบันได(ขึ้นอยูกับฤดูกาล) ท่ีสวยงามสุดลูกหูลูกตา

จากนั้นนําทานเดินทางไปชม น้ําตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) หรือน้ําตก Tacbac เป็นน้ําตกท่ีขึ้นชื่อและใหญ
ท่ีสุดในซาปา

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (สุกี้แซลมอน+ไวนแดงดาลัด)

หลังจากรับประทานอาหารเย็น นําทานเดิน ตลาดพ้ืนเมืองซาปา ใหทานไดเลือกจับจายซ้ือของและพบปะกับชาวเขาท่ีออกมา
ขายของและซ้ือของยามเย็น ท่ีน่ีจําหนายสินคาพ้ืนเมืองมากมาย ไมวาจะเป็น ผัก ผลไม สินคาจากผาไหม อาทิเชน เสื้อผา หมวก
กระเปา

พักท่ี Q Sapa Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานนอยไบ

ฮานอย

ลาวไก

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ SEN

ซาปา

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)

 บาย

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก ประมาณ 400กิลโลเมตรจากเมือง
ฮานอย มีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองนั้นเป็นจุดสนใจของนักทอง
เท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

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

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 รถรางสายภูเขาฟานซีปน - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขา
ฟานซีปน - ฮานอย - ถนน 36 สายเกา

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

ตลาดซาปา

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู สุกี้แซลมอนและไวนแดงดาลัด

 Q Sapa Hotel หรือเทียบเทา

ตลาดน้ีถือเป็นสีสันของเมืองซาปาอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวเผาตางๆนําของมาซ้ือ-
ขายกัน และจะแออัดมากในวันเสารซ่ึงท่ีเด็ดจะอยูท่ีอาหารเชาและกลางวันในตลาด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานออกเดินทางสูสถานีซาปา เพ่ือขึ้น รถรางเมืองซาปาสไตลยุโรป เพ่ือไปยังสถานีกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ทานจะได
ชมวิวธรรมชาติท่ีสวยงามระหวางทางท่ีรถรางว่ิงผานหุบเขา

จากนั้นนําทาน น่ังกระเชาเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ซ่ึงเป็นกระเชา 3 สายแบบไมหยุดพักท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยมีความยาวถึง
6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหวางน่ังกระเชาทานจะไดเพลินเพลินและชมวิวดานลางแบบพาโนรามา ผานยอดเขา
ฟานซิปันซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน ฃ

เมื่อถึงจุดสูงสุดของยอดเขา ใหเวลาทุกทานไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพท่ีสวยงามราวกับอยูบนเมฆหมอกผานยอดเขาท่ีเขียว
ขจี และพลาดไมไดกับการถายรูปคูพีระมิดบนยอดเขาฟานซิปันเพ่ือเช็คอินใหโลกรูวาเป็นผูพิชิตยอดเขาแหงน้ีแลว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั่วโมง)ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการ
ชมบรรยากาศธรรมชาติท้ัง 2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานอิสระละลายเงินดอง ช็อปป้ิงยานถนน 36 สาย หรือ 36 เฝอเฟือง ยานโบราณท่ีมีชื่อเสียงทางดานงาน
หัตถกรรมและสินคาพ้ืนเมืองท่ีใหญท่ีสุดของฮานอย ซ่ึงมีประวัติยาวนานกวา 600 ปี เพลิดเพลินและละลานตากับสินคามากมาย
ไมวาจะเป็น ของท่ีระลึก ของกิน ของใชอาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวณ เซรามิก ภาพเขียน เสื้อผา กระเปา รองเทา และอ่ืนๆ
อีกมากมาย

พักท่ี SUN SET HOTELหรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 3 นิงหบิงห - ฮาลองบก - ฮาลอง - ตลาดกลางคืนฮาลอง

รถรางสายภูเขาฟานซีปน

กระเชาไฟฟาฟานซีปน

เทือกเขาฟานซีปน

นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม โดยการน่ังรถไฟสูสถานีฟานซิปัน โดยระหวางทาง
นั้นทานจะไดพบกับทัศนียภาพอันงดงามของสองขางทาง และวิวทิวทัศนของทางรถไฟ
เลียบเขาตามแนวท่ีราบสูง ท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม

น่ังกระเชาไฟฟาเดินทางขึ้นสูฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
3,143 เมตร

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮานอย บาย

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

ถนน 36 สายเกา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sun Set Hotel หรือเทียบเทา

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยู ทางตอนใตของฮานอยใกลกับชายแดนจีน ตั้งอยูบนระดับความ
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงสงผลใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

นําทานเดินทางตอเพ่ือเขาสู ทาเรือ เพ่ือ ลองเรือนิงบิงห ซ่ึงเป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีงดงาม รายลอมไปดวยภูเขา
หินปูนและถํ้าหินปูนท่ีสวยงาม ซ่ึงตั้งอยูทามกลางทุงนาและแมน้ําหลายสายท่ีไหลมาบรรจบกัน จนไดรับการขนานนามวา ฮา
ลองบกและท่ีน่ียังเป็นท่ีถายทําภาพยนตรชื่อดัง KONG SKULL ISLAND อีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับการชมวิวสอง
ขางทาง ท่ีมีท้ังธรรมชาตินาขาวสีสันสวยงามตางกันไปตามฤดูกาลและวิถีชีวิตและท่ีอยูอาศัยของชาวเวียดนามในปัจจุบัน ระยะ
ทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) ระหวางทางนําทานแวะ รานยาแผนโบราณ

จากนั้นนําทาน อิสระเพลิดเพลินกับการเดินตลาดสไตลเวียดนามท่ี ฮาลองไนทมารเก็ต ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมของฝากและ
สินคาพ้ืนเมืองเวียดนามและจากจีนใหทานไดเลือกซ้ือ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี LASTELLA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

นิงหบิงห

ลองเรือฮาลองบก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ท้ังเทือกเขา
เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็นเมือง
ศักดิส์ิทธิ ์คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นท่ีน่ีเป็นแหงแรกในการศึกเดียน
เบียนฟู

ฮาลองบก “Halong Bay on Land” ฮาลองบกอยูท่ีเมืองนิงหบิงห (Ninh Binh) เมือง
ประวัติศาสตรเกาแกเมืองหน่ึงของเวียดนาม และพ้ืนท่ีสวนใหญเป็นพ้ืนท่ีชุมน้ํา มีแมน้ํา
ลําคลองตาง ๆ มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยูมากมาย ลักษณะคลายกับฮาลอง
เบย แตท่ีน่ีเป็นน้ําจืดและน่ังเรือพาย ไมใชขึ้นเรือลําใหญเหมือนอยางท่ีฮาลองเบย จาก
ฮานอยตองน่ังรถมาทางใตราว 100 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพ่ือมาเท่ียวฮา
ลองบก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮาลอง บาย

เป็นเมืองทางตอนเหนือของหมูเกาะฮาลองเบยของเวียดนาม ฮาลอง แปลวา "มังกรรอน
ลง" ซ่ึงมาจากตํานานพ้ืนบานในอดีต เมืองน้ีถือเป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของ
เวียดนามตอนเหนือ ท่ีมีทาเรือน้ําลึกท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของเวียดนาม และยังเป็นเมือง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญจากการเป็นท่ีตั้งของอาวฮาลองเบย หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวทางทะเลท่ี
สวยงามติดอันดับโลก



วันท่ี 4 อาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค (ถ้ํานางฟา) - หมูบานชาวประมงอาวฮา
ลอง - ฮานอย - รานหยกเวียดนาม - ทาอากาศยานนอยไบ -
ทาอากาศยานดอนเมือง

ตลาดกลางคืนฮาลอง
เป็นตลาดกลางคืนประจําเมืองฮาลอง ใหชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ท่ีใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเป็นกระเปา หรือสินคาพ้ืนเมืองตางมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Lastella Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานออกเดินทางไปยังทาเรือ เพ่ือลองเรือชมความงดงามด่ังภาพวาดของธรรมชาติ ท่ี อาวฮาลอง ประกอบดวยหมูเกาะนอย
ใหญกวา 1,900 เกาะ ซ่ึงไดรับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาวแหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมาย ระหวาง
การลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะตางๆ ท้ังเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ

นําทานชม ถํ้านางฟา ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยมากมาย โดยถํ้าแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเมื่อไมนานและไดรับการประดับตกแตง
ไฟและแสงสีโดยมนุษย ทําใหเมื่อมองไปสามารถจินตนาการเป็นรูปตางๆมากมาย ไมวาจะเป็นมังกรเสาค้ําฟา พระพุทธรูป
ศิวลึงค

จากนั้นนําทานไปยัง หมูบานชาวประมง ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง ท่ีจะสรางแพเป็นท่ีอยูอาศัยและมีกะชังไวสําหรับเล้ียง
สัตวทะเล เชน กุงหอยปูปลา และ นําทานชมเกาะไกจูบกัน ซ่ึงถือวาเป็นสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ 2
เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆไก

บาย

บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (ไวนแดงดาลัด+กาแฟG7)

หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองฮานอย

ระหวางทางนําทานแวะชม โรงงานหยก กอนจะเดินทางตอไปยังสนามบิน

ค่ํา

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL185

22.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ลองเรืออาวฮาลอง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก ซ่ึงชื่อนั้นตั้งขึ้นมาจากตํานานของชาวพ้ืนบานท่ีแปลวา "สถาน
ท่ี ท่ีมังกรลงมาอยู" ซ่ึงอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินย่ืนขึ้นมานับพัน ทําใหเป็นสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีงดงาม ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ



 หมายเหตุ
่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ถํ้าสวรรค (ถํ้านางฟา)

หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง

ถํ้าหินงอกหินยอย แหงอาวฮาลอง เป็นถํ้าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในระแวก ซ่ึงมาความโดด
เดนตรงท่ีหินเหลาน้ีมีรูปทรงท่ีมีหลากหลาย แลวแตคนจะตีความตามจินตนาการ เป็นถํ้า
ท่ีมีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟาท่ีถูกสรางจากธรรมชาติติดอยูผนังถํ้าอยาง
มหัศจรรย ตามประวัติท่ีเลาขานกันมาคือ มีนางฟาเขามาอาบน้ําในถํ้าแหงน้ี เกิดหลงใหล
ชายหน ุมท่ีเป็นมนุษย เลยไมคิดอยากจะกลับสวงสวรรค จนกระท่ังลวงเลยไป กลุมนางฟา
ท้ังหลายเลยกลายเป็นหินติดอยูตามผนังถํ้าอยางอัศจรรย

เป็นหมูบานชาวประมงท่ีตั้งอยูในอาวฮาลอง ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถสั่งอาหารทะลสดๆ
จากกระชังใหทางเรือปรุงเสริมกับอาหารกลางวันไดอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือนําเท่ียว ไวนแดงดาลัด และกาแฟG7

ฮานอย

รานหยกเวียดนาม

 บาย

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

เลือกชม และเลือกซ้ือซ้ือหยกของเวียดนามกันไดตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนอยไบ

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



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



เง่ือนไข
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหทราบ

ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

2. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝ ุน ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอก
เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย,
ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศ
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใด
ก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

13. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน
การเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

15. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง และชําระคาทัวร

สวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีไมชําระเงินหรือไมชําระเงินตามกําหนด ไมวากรณีใดใดจะถือวาทานสละสิทธิก์ารเดิน
ทางในทัวรนั้นๆ กรณีเดินทางชวงวันหยุดยาว เชน สงกรานต ปีใหม ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท

2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานท่ี 21 เป็นตนไปชําระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทาน
จะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิใ์หชําระเพ่ิมตามเงื่อนไขของบริษัท

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดิน
ทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

้



คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล 

คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวร
กอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง ในสวน
หัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน ไมไดบังคับ ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา
 

วีซา
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6  เดือน หรือ 180วัน

ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
 

หมายเหตุ
พิเศษสุดๆ ผอน 0% นาน 3 เดือน ทุกวันเดินทาง (ยกเวน โปรแกรมท่ีลดราคาพิเศษแลว)

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรแกรมทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท 

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ตอทาน ชําระท่ีสนามบินกอนออกเดิน
ทางและในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน ไมไดบังคับ ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน

หมายเหตุ: กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจัก  ซ่ึงจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย
เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้น
อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้นและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน  หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน รานยา 300 บาท/
ทาน,รานหยก 300 บาท/ทาน

ขอควรระวัง 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเรื่องการย่ืนวีซาเขาประเทศเวียดนาม กับเจาหนาท่ีทุกครั้ง

กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจ
สอบกับทางบริษํททัวร กอนตัดสินใจซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 

รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เป็นการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชําระตอใหกับ
ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี



การยกเลิก
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง

ยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังสิ้น  เวนแต
1. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

ถายังไมมีการย่ืนวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร
อาทิตย และวันหยุดราชการ)

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการย่ืนวีซาไป
แลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 30
วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)

3. ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบ
ชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ
เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เป็นตน โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร
อาทิตย และวันหยุดราชการ)
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


