


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	ลาวไก	-	เมืองซาปา	-
น้ําตกสีเงิน	หรือ	นําตกซิลเวอร	-	เทือกเขาฟานซีปัน	-	หมูบานกั ๊
ตกัต๊

พักที่		Bamboo
SAPA	Hotel	3	ดาว
ระดับใกลเคียงกัน

2 ตลาดซาปา	-	ภูเขาฮามรอง	-	เทือกเขาฟานซีปัน	-	กระเชาไฟฟา
เคเบิลคาร	-	การแสดงหุนกระบอกน้ํา	หรือ	โชวหุนกระบอกน้ํา

ที่พัก	:โรงแรม
Sunset	West	Lake
Hotel	3	*	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

3 สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห	-	ทําเนียบประธานาธิบดี	-	วัดเจดีย
เสาเดียว	-	อาวฮาลอง	-	ฮาลองไนทบาซาร

โรงแรม	BLUE	SKY
HOTEL	ระดับ	3	ดาว
หรือระดับใกลเคียง
กัน:			

4 อาวฮาลอง	-	ถํ้าสวรรค	หรือ	ถํ้านางฟา	-	เมืองไฮดวง	-	ทะเลสาบ
คืนดาบ	-	วัดหง็อกเซิน	-	ถนน	36	สายเกา	-	สนามบินนอยไบ	-
สนามบินดอนเมือง

16	มิ.ย.	60	-	19	มิ.ย.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 3,500	บาท



ชวงเชา	
04.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก	อาคาร1	ชัน้3

ประตู	6-7	เคานเตอร	7	สายการบิน	Nok	Air	(DD)
06.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงฮานอยโดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD	3202
08.20	น.	ถึง	สนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับกระเปาและสัมภาระ	นํา

ทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ
เดินทางสู	เมืองลาวไก	โดยเสนทางดวนจากโนยบาย-ลาวไก	(	40+245	Km	โดยใชเวลาเดินทางประมาณ

3	ชม.	)	เป็นทางดวนสายใหมพึ่งเปิดเมื่อเดือนกันยายน	2546	เดินทางสูเมืองลาวไก	ระหวางทางชมทัศนียภาพ
ขุนเขาที่สวยงาม
ชวงบาย	
หลังอาหารเดินทาง	ขึ้นสูเมือง	ซาปา	ระหวางทานสามารถชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของขุนเขา	ทะเลหมอก

และนาขัน้บันได	ผานชนเผาตางๆสองขางทาง	และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสุดๆ	ชวงหนาหนาวของซาปาจะ
มีโอกาสไดชมและสัมผัสหิมะ	เพราะซาปามีหิมะตกเกือบทุกปี	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.ไตระดับความสูง
คดเคีย๊วของเสนทาง	ตามไหลเขา
นําทานเดินทางไปชม	น้ําตก	Silver	Water	Fall	น้ําตกสีเงิน	เป็นน้ําตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา	ไหลจาก

ยอดเขาฟานซีปัน	ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล	มีความสูงประมาณ	100	เมตร	มีหลายระดับ
สายน้ําลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงาม	เมื่อเดินทางถึงสถานีดานบน	จะไดพบกับบรรยากาศที่สวยงาม
เดินขึน้สูจุดสูงสุดบนยอดเขาฟานซิปัน	ไดเก็บภาพความประทับใจ
จนสมควรแกเวลา	นําทานนัง่กระเชากลับลงมา
นําทานเดินทาง	สูหมูบานชาวเขา	Cat	Cat	Village	หมูบานชาวเขาเผามงดํา	หมูบานชาวกลุมนอยดูนาขั้น

บันไดของชาวเขา	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

สนามบินนอยไบ	เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ	ซึ่งถูกเปิดใช(ตึก
นานาชาติ)	เมื่อตนปี	2558	และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง
45กิโลเมตร

	บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร



รับเอกสารตาง	ๆ	พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่	กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการ
บินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

เป็นเมืองที่อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติด
กับ	มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน	ทางดานทิศเหนือ	ทิศตะวันตกติดกับจังหวัด
ไหลโจว	ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด	ฮา	เกียง	และ	ทางใตติดกับ	จังหวัด	ซอน
ลา	ลักษณะภูมิประเทศ	แบงออก	เป็นแบบตางๆ	อาทิ	หุบเขา	ภูเขาตํ่าๆ	สูงๆ
สลับกัน	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ยอดเขาฟานซีปัง	ซึ่งสูงสุด	ซึ่งความสูงระดับน้ี
ทําใหเป็นยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาคอินโดจีน

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

เป็นน้ําตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ	อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา	100
เมตร	ไหลลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม	นักทองเที่ยว
นิยมมายืนถายภาพกันเป็นจํานวนมาก	เป็นน้ําตกของภูหามโรง	ซื้อมีความสูง
มากกวา100เมตร	น้ําตกลงมาตามทางซึ่งแยกน้ําเป็นหลายๆสายและมีความ
สวยงามเป็นอันดับตนๆของเวียดนาม

เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนามดวยความสูง	3,143	เมตร	โดย
ไดฉายาวา	"หลังคาแหงอินโดจีน"	อยูในเมืองซาปา	จังหวัดหลาวกาย	ใน
ประเทศเวียดนาม	ฟานซีปังอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน

หมูบานแหงน้ีอยูหางจากเมืองซาปา	3	กิโลเมตร	หมูบานกัตกัต	เป็นหมูบาน
เกาแกของชาวเผามงซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน	มีเครื่องแตงกายที่นิยมโทน
สีน้ําเงินเขมหรือดํา	ที่น่ีมีวิวทิวทัศนของไรนาขั้นบันได	นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางมาเที่ยวชมหมูบานน้ีไดงาย

	บริการอาการคํ่าที่ภัตตาคาร
	พักที่		Bamboo	SAPA	Hotel	3	ดาว	ระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
นําทานชม	ตลาดชาวเขาซาปา	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของคนทองถิ่น	จะมีชาวเขาเผาตางๆนําสินคามาขาย



ในยามเชา	ทามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก
นําทานเดินเที่ยว	ภูเขาปากมังกร	ฮารมยอน	ขึน้เขาใชเวลาเดินประมาณ	2	ชั่วโมง	ไปดูดอกไมบนยอดเขา

บนภูเขาจะมีสวนดอกไมเมืองหนาวสวยงาม	และทานสามารถมองชมทัศนียภาพของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่ว
เมืองซาปา	บรรยากาศสุดๆเลยครับ	ใหเราชม	บริการชุดชาวเขาใหเชาถายรูปดวยครับ	ถาอากาศดีสามารถเห็น
วิวเมืองซาปาไดจากน้ัน
นําทานเดินทางสู	สถานีกระเชาฟานซิปัน	นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ	พิชิตหลังคาอินโดจีน	กระเชา

ไฟฟ าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน	ซึ่งเป็นเสมือน	"หลังคาอินโดจีน"	โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองหัว
(Muong	Hoa)	หางจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตราว	10	กิโลเมตร	เป็นระบบรถกระเชาสามสาย
สายยาวที่สุดในเวียดนาม	รวมระยะทาง	6.3	กม.	สถานีสุดทายอยูสูงจากระดับน้ําทะเลราว	3,000	เมตร
จากน้ันตองปีนบันไดอีก	600	ขั้น	เพื่อไปถึงยอด	เขา	รถกระเชาแตละคันน่ังได	35	คน	ใชเวลาเดินทางประมาณ

15	นาที	เทียบกับการเดินเทาขึน้เขา	ที่จะตองใชเวลาเกือบทั้งวัน
นําทานชม	จุดชมวิวสูงสุดของหลังคาอินโดจีน

ชวงบาย	
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางกลับสูฮานอย	โดยเสนทางดวนจาก	ลาวไก	(	40+245	Km	โดยใช

เวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.	)
นําทาน	ชมโชวหุนกระบอกน้ํา	ที่เป็นศิลปะประจําชาติของเวียดนาม	

	บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

ตลาดน้ีถือเป็นสีสันของเมืองซาปาอีกที่หน่ึง	ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวเผาตางๆนํา
ของมาซื้อ-ขายกัน	และจะแออัดมากในวันเสารซึ่งที่เด็ดจะอยูที่อาหารเชาและ
กลางวันในตลาด

ภูเขาประจําเมืองซาปา	ซึ่งเคยถูกโวทใหเป็น	1	ใน	8	สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก
เพื่อชมพระอาทิตยตกดิน	หน่ึงในจุดเดนของเขาลูกน้ีคือ	"สวนหิน"	ซึ่งเกิดขึน้
ตามธรรมชาติ	แตกลับเหมือนงานศิลปะชิ้นงามชิ้นนึง	สวนตัวภูเขาน้ันหนาตา
เหมือนมังกรกําลังผงาดศีรษะ

	บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนามดวยความสูง	3,143	เมตร	โดย
ไดฉายาวา	"หลังคาแหงอินโดจีน"	อยูในเมืองซาปา	จังหวัดหลาวกาย	ใน
ประเทศเวียดนาม	ฟานซีปังอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน

น่ังกระเชาไฟฟา	ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง



	บริการอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร
	ที่พัก	:โรงแรม	Sunset	West	Lake	Hotel	3	*	หรือระดับใกลเคียงกัน

หุนกระบอกน้ําเป็นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับ
ความรักชาติอยางรุนแรงซึ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจชาวเวียดนาม	นักเชิดหุน
กระบอกจะยืนอยูหลังฉากในน้ําที่ทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคลื่อนไหวของ
หุนดวยไมไผลํายาว	เทคนิคการเลนไดถูกเก็บงําเป็นความลับอยางมิดชิด	แม
ปัจจุบันน้ี	นักเชิดหุนอาวุโสทั้งหลายยังไมใครยอมถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง
แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน	ทุกวันน้ี	ชมการแสดง	โชว
หุนกระบอกน้ํา	ศิลปกรรมประจําชาติ	เอกลักษณของประเทศเวียดนาม	และมี
แหงเดียวในโลก

ชวงเชา	
นําทานชม	สุสานประธานาธิบดี	โฮจิมินห	วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม	ผูที่รวมเวียดนามเป็น

ประเทศ	และยังเป็นผูประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี	ซึ่งได
ทําการเก็บรักษาศพไวเป็นอยางดีไมใหเนาเป่ือย	โดยมีเจาหนาที่ดูแลไวอยางเขมงวด
ชมทําเนียบประธานาธิบดี	ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรางใหทานโฮจิมินห	แตทานไมอยูแตทานเลือกที่จะอยู

บานไมหลังเล็ก	ซึ่งอยูหลังทําเนียบแทน	ทําเนียบแหงน้ี	จึงเป็นสถานที่รับแขกบานแขกเมืองแทน
จากน้ัน	ชมวัดเจดียเสาเดียว	วัดรูปทรงอกบัว	ตัง้อยูกลางสระบัว	วัดแหงน้ี	สรางขึน้	พุทธบูชาใหแก	เจา

แมกวนอิม	โดยตํานานไดกลาววา	ไดมีกษตัริยองคหน่ึงอยากไดพระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม
สมหวังสักที	จนคืนหน่ึงไดสุบินเห็นพระโพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎที่สระดอกบัวและไดประธานโอรสใหกับ
พระองค	หลังจากน้ันไมนานพระองคก็ไดมีพระโอรส	สมใจจึงไดสรางวัดแหงน้ีขึน้กลางสระบัวเพื่อเป็นการ
ขอบคุณพระโพธิสัตวกวนอิม
ชวงบาย	
ทานเดินทาง	สูเมือง	ฮาลอง	ดินแดนแหงมังกรหลับไหล	จังหวัดกวางนิงหซึ่งจังหวัดน้ีจะมีพรมแดนรวมกับ

จีนทางทิศเหนือ	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม	โดยรถโคชปรับอากาศ	ระยะทางประมาณ	165	กิโลเมตร	ให
ทานสัมผัสบรรยากาศขางทาง	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูการเกษตรกรรมและนาขาวเขียวขจี	(ระหวางการเดิน
ทางแวะรานคาอิสระพักผอนคลายอิริยาบถ	หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางรานคา)

อิสระชอปป้ิงที่	ตลาดไนทมาเก็ต

	รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

เป็นอนุสรณที่สรางขึน้มาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห	ซึ่งอยูใจกลาง
เมืองโฮจิมินห	และจัตุรัสบาดิงห	เป็นสถานที่ที่ทานไดยืนประกาศเอกราชให
กับประเทศเวียดนาม

เป็นสถานที่ทํางานของประธานาธิบดีคนเกาของเวียดนามตอนใต	ชวง
สงครามเวียดนาม	ซึ่งเป็นจุดที่สงครามไดมาถึงจุดสิ้นสุด	เมื่อรถถังของ
เวียดนามตอนเหนือไดถลมเขามาทางรั้วดานหนา



(หมายเหตุ	สุสานโฮจิมินหจะปิดทุกวันจันทร,	วันศุกร	และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุก
ปี	แตสามารถชมบริเวณภายนอกได)

	บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร	BUFFET	ZEN	บุฟเฟตเวียดนาม	กับอาหารมากกวา	100	ชนิด	อิ่มอรอยแบบ
ไมอั้น

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยน้ันยังไมเคยมี
ลูก	และก็ฝันวา	มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว	แลวก็พบและตกหลุมรักกับ
สาวชาวบาน	แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสา
เดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว	ในบอน้ําที่ฝันเห็น

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก	ซึ่งชื่อน้ันตั้งขึน้มาจากตํานานของชาวพื้นบานที่แปล
วา	"สถานที่	ที่มังกรลงมาอยู"	ซึ่งอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินยื่นขึน้มานับพัน
ทําใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	โรงแรม	BLUE	SKY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือระดับใกลเคียงกัน:			

ไนทมาเก็ต	(Dalat	at	Night)	ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน	ไนทมาเก็ต	ที่อยู
ริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด	ผมเขาใจวามีทุกวันนะครับ	มีรานขาย
อาหารริมถนน	มีจักยานใหเชาป่ันเลน	มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน	เขียน
หนังสือภาษาเวียดนาม	mr.hotsia	ไดไปใชบริการใหเขาวาดรูปเหมือนใหรูปละ
150	บาทครับ	ดูดานลางสิเหมือนไหม	และผมยังจางใหเขาเขียนคําวา
www.hotsia.com	ดียูริกเวียดนาม	เขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับ	เป็นที่
ระลึกที่ผมมาเที่ยวถึงเมืองดาลัดแหงน้ี

ชวงเชา	
นําทานออกเดินทางสู	ทาเรือ	เพื่อลองเรือ	ชมอาวฮาลองยเบย	ชมความงามตามธรรมชาติ	ที่สรรคสราง

ดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก	อาวฮาลองประกอบดวยหมู	เกาะนอยใหญกวา	1900	เกาะ	ไดรับการ
ประกาศเป็น	“มรดกโลก”	โดยองคการยูเนสโก	อาวแหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมาย	ระหวางการลองเรือ
ทานจะไดชมความงามของเกาะแกงตาง	ๆ	ทั้งเกาะหมา	เกาะแมว	เกาะไกชน	ฯลฯ
นําทาน	ชมถํ้านางฟ า	ชมหินงอกหินยอยมากมาย	ลวนแตสวยงาม	และนาประทับใจยิ่งนัก	ถํ้า	แหงน้ีเพิ่งถูก

คนพบเมื่อไมนานมาน้ี	ซึ่งมีการประดับแสงสี	ตามผนังและมุมตาง	ๆ	ในถํ้า	บรรยากาศภายในถํ้าทานจะสัมผัส
กับความสวยงาม	ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษย	แสงสีที่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตาง	ๆ
มากมาย	ทั้งรูปมังกร	เสาคํ้าฟาทั้ง	4	เสา	รูปปีกอินทรี	รูปนางฟา	รูปคูรักหนุมสาว	พระพุทธรูป	ฯลฯ	ตลอดจน
เลือกซื้อสิ้นคาที่ระสึกตางๆ	ตามอัธยาศัยไดเวลาอันสมควรนําทานกลับสูเรือเพื่อเดินทางกลับสูทาเรือฮาลอง
ชวงบาย	
ทาเรือฮาลอง	จากน้ัน	กลับสูนครหลวงฮานอย	โดยระหวางทางนําทานแวะ	ชมศูนยหัตกรรมของคน

พิการที	่เมืองไฮดวง	(Hai	Duong)	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองมากมายเป็นของฝากคนทางบาน	และยัง
เป็นการอุดหนุนชวยเหลือผูพิการอีกดวย	ถึงเมืองฮานอย



นําทานชม	ทะเลสาบคืนดาบ	ทะเลสาบใจ	ลางเมืองฮานอย	ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา	ในสมัยที่
เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน	กษตัริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเป็นเวลานาน	แตยังไมสามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดสักที	ทําใหเกิด	ความทอแทพระทัย	เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี	ไดมีเตาขนาด
ใหญตัวหน่ึงคาบดาบวิเศษมาให	พระองคเพื่อทําสงครามกับประเทศจีน	หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน
พระองคไดกลับไปทําสงคราม	อีกครั้ง	และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน	ทําใหบานเมืองสงบสุข	เมื่อเสร็จศึก
สงครามแลว	พระองคไดนําดาบมาคืน	ณ	ทะเลสาบแหงน้ี
นําทานขาม	สะพานแสงอาทิตย	สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ	ชม	วัด	หงอกเซิน	วัดโบราณภายใน

ประกอบดวย	ศาลเจาโบราณและ	เตาสตาฟ	ขนาดใหญ	ซึ่งมีความเชื่อวา	เตาตัวน้ี	คือเตาศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	2	ตัวที่
อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเป็นเวลาชานาน
จากน้ันเชิญทาน	อิสระชอปป้ิงถนน	36	สาย	มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย	กระเปา	เสื้อผา

รองเทา	ของที่	ระลึกตางๆ	ฯลฯ
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสูสนามบินนอยไบ
20.50	น.	เดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	นกแอร	เทีย่วบินที	่DD3207
22.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก	ซึ่งชื่อน้ันตั้งขึน้มาจากตํานานของชาวพื้นบานที่แปล
วา	"สถานที่	ที่มังกรลงมาอยู"	ซึ่งอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินยื่นขึน้มานับพัน
ทําใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ

ถํ้าหินงอกหินยอย	แหงอาวฮาลอง	เป็นถํ้าที่มีความสวยงามที่สุดในระแวก	ซึ่ง
มาความโดดเดนตรงที่หินเหลาน้ีมีรูปทรงที่มีหลากหลาย	แลวแตคนจะตีความ
ตามจินตนาการ	เป็นถํ้าที่มีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟาที่ถูกสราง
จากธรรมชาติติดอยูผนังถํ้าอยางมหัศจรรย	ตามประวัติที่เลาขานกันมาคือ	มี
นางฟาเขามาอาบน้ําในถํ้าแหงน้ี	เกิดหลงใหลชายหนุมที่เป็นมนุษย	เลยไมคิด
อยากจะกลับสวงสวรรค	จนกระทั่งลวงเลยไป	กลุมนางฟาทั้งหลายเลยกลาย
เป็นหินติดอยูตามผนังถํ้าอยางอัศจรรย

	รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ	(อาหารทะเล)

เมืองไฮดวง	(Hai	Duong)	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองมากมายเป็นของ
ฝากคนทางบาน	และยังเป็นการอุดหนุนชวยเหลือผูพิการอีกดวย

ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย	ซึ่งเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว	แตเพราะ
ตํานานที่วากันวา	หลังจากจักรพรรดิเล	เหลย	ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน	ได
มาประทับบนเรือในทะเลสาบ	ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพื่อเอาไปใหจาว
มังกรผูมอบดาบแดจักรพรรดิเล	เหลย	และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและ
หายไปในน้ํา	จึงไดชื่อใหมวา	ทะเลสาบคืนดาบ



วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว

เป็นถนนที่มีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี	ซึ่งเย็นวันศุก-อาทิตย	จะมีตลาด
ยามคํ่าคืน	ซึ่งมีของขายมากมาย	ซึ่งเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม	แต
สมัยน้ีน้ันก็ขายของหลากหลายรูปแบบ	แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะ
อีกดวย

สนามบินนอยไบ	เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ	ซึ่งถูกเปิดใช(ตึก
นานาชาติ)	เมื่อตนปี	2558	และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง
45กิโลเมตร

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก
การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6.	กอนตัดสินใจจองทัวร	ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ	ใหครบถวนจนเป็นที่พอใจกอนชําระคาบริการ	ทั้งน้ีเพื่อเป็น
ประโยชนแกตัวทานและสมาชิกเอง	และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/
ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได

9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ
เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

12.	การขับรถในเวียดนาม	จํากัดความเร็ว	ไมเกิน	70	กมตอชั่วโมง
13.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด)	

มัดจําทานละ	5,000	บาทตอทาน	และ	ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวงหนา	(การไมชําระเงิน
คามัดจํา	หรือชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ	–	ฮานอย	–	กรุงเทพ	ชั้นประหยัด	โดยสายการบินนกแอร	,
คาภาษีสนามบินกรุงเทพฯ	และที่เมืองฮานอย	,	คาที่พักโรงแรมรวมทั้งสิ้น	3	คืน	พักหองละ	2-3	ทาน
คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
คารถรับ-สงสนามบิน	และ	รายการทัวรตลอดรายการ
อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท
คารักษาพยาบาล	500,000	บาท	ตามเงื่อนไขของบริษทัฯประกันภัย



ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	,	คาบริการ	และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ,คาระวางน้ําหนักเกิน	15	กิโลกรัม
คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	200	บาท	ตอวัน	คิด4วัน	800	บาท	ตอทาน

เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	นับจากวันเดินทางไป-กลับ	**และมีหนา

วางอยางนอย	2	หนาเต็มเพื่อทําการประทับตราผานแดน	กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับ
ผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองของทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลัก
ฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

1.อัตราคาบริการเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวร	ไมสามารถยกเลิก	เปลี่ยนแปลง	เลื่อนวันเดินทาง
ได	และ/หรือ	ขอคืนเงินคาทัวร	คาจองทัวร

2.กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมตํ่ ากวา	15	ทานขึน้ไป	กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได	บริษทัฯจะแจงใหทา
นทราบกอนการเดินทาง7	วัน

3.บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบริการ	เน่ืองจาก	คาภาษี	เซอรชารทน้ํามันสายการบินปรับขึน้	และ/
หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน

4.กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ	กรุณาแจงบริษทัฯกอนทําการจอง	มิฉะน้ัน
บริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

	เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืน
เงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง	เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	


