


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	จัตุรัสบาดิงห	-	สุสาน
ประธานาธิบดีโฮจีมินห	-	ทําเนียบประธานาธิบดี	-	บานพักลุงโฮ	-	วัดเจดียเสา
เดียว	-	เมืองซาปา	-	ตลาด	LOVE	MARKET

พักที่
Holiday
sapa
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 เมืองซาปา	-	หุบเขาปากมังกร	-	หมูบานกัต๊กัต๊	-	น้ําตกสีเงิน	หรือ	นําตกซิลเวอร
-	เทือกเขาฟานซีปัน

พักที่
Holiday
sapa
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 กรุงฮานอย	-	ทะเลสาบคืนดาบ	-	วัดหง็อกเซิน	-	ถนน	36	สายเกา

พักที่
Delight
Hotel
Hanoi
หรือ
เทียบ
เทา

4 เมืองนิงหบิงห	-	ฮาลองบก	-	ถํ้าลอดตามกอก	-	อาวฮาลอง	-	สนามบินนอยไบ	-
สนามบินดอนเมือง

15	ธ.ค.	60	-	18	ธ.ค.	60 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

5	ม.ค.	61	-	8	ม.ค.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿3,500

6	ม.ค.	61	-	9	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

12	ม.ค.	61	-	15	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

13	ม.ค.	61	-	16	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

18	ม.ค.	61	-	21	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

19	ม.ค.	61	-	22	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

20	ม.ค.	61	-	23	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

25	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

26	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

27	ม.ค.	61	-	30	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

1	ก.พ.	61	-	4	ก.พ.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

2	ก.พ.	61	-	5	ก.พ.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

3	ก.พ.	61	-	6	ก.พ.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500



ชวงเชา
04.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	สนามบินดอนเมืองเคานเตอร

สายการบินแอรเอเชีย	(FD)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
07.00	น.	ออกเดินทางสูกรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม	โดยสายบินแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD642	(ใชระยะ

เวลาในการเดินทางประมาณ	1.45	ชั่วโมง)
08.45	น.	เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานสูตัวเมืองกรุงฮานอย	เมืองหลวงของเวียดนาม	จะมีอายุครบ	1,000	ปีในปี	ค.ศ.	2010	ซึ่งเมืองแหงน้ี

ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน	ทานไดชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส	ตึก	อาคารที่สําคัญ
ตาง
นําทานชม	จัตุรัสบาดิงห	สถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส

ในวันที่	2	กันยายน	พ.ศ.	2488	(วันชาติของเวียดนาม)	หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยู	ถึง	48ปี
ชม	สุสานโฮจิมินห	ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห	นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศที่ขัด

ตอความประสงคของทานที่ตองการใหเผาศพ	นักทองเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบและสํารวม
เขาไปคารวะศพภายในสุสานได	โดยหามนํากลองถายรูป	กระเปาสะพาย	หรือกระเปาถือเขาไปโดยเด็ดขาด
จากนัน้นําทานชมทําเนียบประธานาธิบดี	ปัจจุบันใชเป็นที่รับรองแขกบานแขกเมือง	ทาดวยสีเหลืองทั้ง

หลัง	มีทหารเฝาหามเขาไปใกล	แตมีเชือกกั้นใหถายรูปไดในระยะไกล
ชม	บานพักโฮจิมินห	ที่เคยพํานักอยูในชวงปี	พ.ศ.	2501-2512	บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง	ยกพื้นดวยเสา

สูง	ชั้นลางโปรงไมมีผนัง	เป็นที่พักผอนและตอนรับแขก	ชั้นบนสุดเป็นหองสมุด	หองทํางาน	และหองนอน	บาน
จะเรียบงาย	สะอาด	มีขนาดเล็ก	สมกับเป็นตัวอยางที่ดี	จนไดรับการยกยองเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
จากนัน้นําทาน	ชมวัดเจดียเสาเดียว	เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก	สรางดวยไมทั้งหลัง	เป็นศาลาเกงจีนหลัง

เดียวขนาดเล็ก	ตั้งอยูบนตนเสาเดียวปักอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม	ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวน
อิมปางแสดงอภินิหารมี	10	กร	แตละมือถือของมงคลรวม	8	อยาง
รับประทานอาหารกลางวัน	พิเศษ!!!	ภัตตาคารSEN	BUFFET	อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมืองซาปา	ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับชายแดนจีน	อยูในเขต

จังหวัดลาวไก	ตัวเมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	1,650	เมตร	จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี	ที่
น่ีจึงเป็นแหลงปลูกผักและผลไมเมืองหนาวที่สําคัญของเวียดนาม	อีกทั้งยังเป็นดินแดนแหงขุนเขาที่มีความ
หลากหลายของชาติพันธุมากที่สุดในเวียดนามอีกดวย	(ระยะทาง	245	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4
ชม.)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
นําทานอิสระชอปป้ิงที	่ตลาด	Love	Market	มีสินคาใหทานเลือกชอปป้ิงมากมาย	ไมวาจะเป็นสินคาพื้น

เมือง	ของฝาก	ขนม	กระเปา	รองเทา	ทานสามารถชอปป้ิงใหอยางจุใจ
พักที	่Holiday	sapa	Hotel	หรือเทียบเทา

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



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

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
เวียดนามเหนือระหวาง	พ.ศ.	2497	ถึง	พ.ศ.	2519	และกอนหนาน้ันเคยเป็น
เมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่
11	จนถึง	พ.ศ.	2345	ฮานอยตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง	อุตสาหกรรมใน
เมืองคือเครื่องจักร	ไมอัด	สิ่งทอ	สารเคมี	และงานหัตถกรรม

เป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมืนหประกาศความเป็นเอกราชใหแก
เวียดนามจากฝรังเศสเมอปี	คศ1945	และตัวจัตุรัสน้ันถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุม
ปฏิวัติ	ที่ไดขับไลชาวฝรั่งเศสที่มายึดครองเวียดนาม

เป็นอนุสรณที่สรางขึน้มาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห	ซึ่งอยูใจกลาง
เมืองโฮจิมินห	และจัตุรัสบาดิงห	เป็นสถานที่ที่ทานไดยืนประกาศเอกราชให
กับประเทศเวียดนาม

เป็นสถานที่ทํางานของประธานาธิบดีคนเกาของเวียดนามตอนใต	ชวง
สงครามเวียดนาม	ซึ่งเป็นจุดที่สงครามไดมาถึงจุดสิ้นสุด	เมื่อรถถังของ
เวียดนามตอนเหนือไดถลมเขามาทางรั้วดานหนา

เป็นบานที่ลุงโฮ	หรือทานโฮจิมินห	ไดอยูอาศัย	เป็นเวลา12ปี	(คศ	1958-1969)
เป็นบานรูปแบบพื้นบานซึ่งภูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออกเน่ืองจาก
ที่กําลังจะกลายเป็นเปาหมายโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา



สุสานโฮจิมินห	ปิดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยน้ันยังไมเคยมี
ลูก	และก็ฝันวา	มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว	แลวก็พบและตกหลุมรักกับ
สาวชาวบาน	แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสา
เดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว	ในบอน้ําที่ฝันเห็น

	รับประทานอาหารกลางวัน	พิเศษ!!!	ภัตตาคารSEN	BUFFET	อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	sapa	Hotel	หรือเทียบเทา

ตลาดเมืองซาปา	(	Love	market	)	สามารถชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดา
เหลาชาวเขาไดเดินทางมารวมตัวกันอยูที่น่ี	ดวยเครื่องแตงกายประจําเผา
ตางๆ

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชมเมืองซาปา	เมืองบนภูเขาที่เจาอาณานิคมฝรั่งเศสสรางไวเป็นสถานที่พักผอนตั้งแตปี	พ.ศ.	2465

ปัจจุบันเป็นเมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในเวียดนาม	
ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร	Ham	rong	mountain	ซึ่งทานจะได	ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา	ชม

ดอกไมเมืองหนาวนานาพรรณ	อันสวยงาม	บนภูเขาเล็กๆ	กลางเมืองซาปา	
นําทานเดินเทาขึน้ไปเที่ยวบนภูเขาลูก	จากน้ันขึน้ไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกน้ี	ซึ่งทําเป็นบันไดสลับกับ

ทางเดินเทาพื้นราบผานสวนหินธรรมชาติรูปรางแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปี	จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถายภาพของ
เมืองซาปา	รายลอมไปดวยเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล	ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน	ความสูง
3,148	เมตร	สูงกวาภูเขาลูกใดๆ	ในอินโดจีน	สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอยางชาๆ	เมฆหมอกบดบังแสง
อาทิตยสภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ	หานาที	วิวหลังคาสีแดงของวิลลาคลาสสิคสไตลโคโลเนียลแบบฝรั่งเศส
สลับกับสีสันของบรรดาบานเรือนผูคน	โบสถคริสตตั้งเดนเป็นสงาอยูเบื้องลางถนนหนทางและทะเลสาปที่ตั้งอยู
ใจกลางเมืองซาปา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ทานชม	หมูบานชาวเขากาตกาต	เป็นชาวเขาเผามงเกาแก	ของเมืองซาปา	ชมทิวทัศนอันสวยงาม	
ชมไรนาขัน้บันไดของชาวเขา	ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา	สวยงามดังภาพวาด	นําทานเดินชมวิถี



ชีวิตและความเป็นอยูของชาวเขาภายในหมูบาน	ชมสินคาพื้นเมืองของที่ระลึก	ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผาหลาก
หลาย	โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง	และเลือกซื้อสินคาหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบาน	ชมน้ําตกกั ๊
ตกัต๊	อีกหน่ึงความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา
จากนัน้นําทานชม	น้ําตกซิลเวอร	(Silver	Waterfall)	เป็นน้ําตกที่มีความสวยงาม	และสามารถมองเห็นได

อยางชัดเจนตั้งแตระยะไกล	มีความสูงประมาณ	100	เมตร	มีหลาย	ระดับชั้น	สายน้ําไหลลัดเลาะตามหนาผาลง
มาอยางสวยงาม	ทานสามารถเดินชมความสวยงามของน้ําตกตามชั้นตางๆ	เพื่อเก็บภาพความประทับใจ	พรอม
ภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว
จากนัน้ทานสูฟานซีปัน	ทามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละลองอยูรอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุด

ชมวิวในระดับความสูง	3,143	เมตร	จุดที่ไดรับการขนานมานวาเป็นหลังคาแหงอินโดจีน	ดวยทิวทัศนแบบพา
โนรามาพรอมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี	อิสระเก็บภาพความประทับใจ	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Holiday	sapa	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

เป็นสถานที่ทองเที่ยวเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมายในตัวเมืองซาปา	มีจุดชมวิว
สําหรับชมเมืองซาปาไดรอบดาน	และมองเห็นเทือกเขาที่รายลอมซาปาซึ่งเป็น
เขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน	และยังสามารถมองเห็น
ยอดเขาฟานสีบังของเทือกเขาฮวางเหลี่ยนเซิน	ภายในเสนทางบนภูเขาฮาม
รองยังมีการจัดเสนทางเดินไวอยางดีและมีจุดใหเที่ยวชมทั้งหมด	11	จุดดวย
กัน	ไมวาจะเป็นสวนของสวนไมดอกและไมผลหลากสีสัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หมูบานแหงน้ีอยูหางจากเมืองซาปา	3	กิโลเมตร	หมูบานกัตกัต	เป็นหมูบาน
เกาแกของชาวเผามงซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน	มีเครื่องแตงกายที่นิยมโทน
สีน้ําเงินเขมหรือดํา	ที่น่ีมีวิวทิวทัศนของไรนาขั้นบันได	นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางมาเที่ยวชมหมูบานน้ีไดงาย

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



คาใชจายในการขึ้นกระเชาเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน	ไมรวมในคาบริการทัวร

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	sapa	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานออกเดินทางกลับสู	กรุงฮานอยเสนทางเดิม	(ระยะทาง	245	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	4	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากนัน้นําทานกลับสู	กรุงฮานอย	เมืองหลวงของเวียดนาม	นครหลวงเกาแก	ซึ่งจะมีอายุครบ	1000	ปีในปี

ค.ศ.	2010	กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณได
อยางเหนียวแนน	ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส	ตึก	อาคารที่สําคัญตาง	ยังคงเป็นการกอสรางและนําทานชม
รอบเมืองฮานอย	บานเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
จากนัน้	นําทานไปชม	ทะเลสาบคืนดาบ	ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย	มักมีชาวฮานอยและนักทอง

เที่ยวมาน่ังพักผอนบริเวณริมทะเลสาบแหงน้ี	
ชมวัดหงอกเซิน	อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก	ซึ่งเป็นเกาะเล็ก	ๆ	ในทะเลสาบ	มีสีแดงสดใส	ถือเป็น

เอกลักษณอยางหน่ึงของกรุงฮานอย
นําทานชอปป้ิงอยางจุใจอยูที	่ถนน	36	สาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Delight	Hotel	Hanoi	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
เวียดนามเหนือระหวาง	พ.ศ.	2497	ถึง	พ.ศ.	2519	และกอนหนาน้ันเคยเป็น
เมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่
11	จนถึง	พ.ศ.	2345	ฮานอยตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง	อุตสาหกรรมใน
เมืองคือเครื่องจักร	ไมอัด	สิ่งทอ	สารเคมี	และงานหัตถกรรม



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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Delight	Hotel	Hanoi	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทุกทานเดินทางสูนิงหบิงห	เพื่อลองเรือชมฮาลองบก	

ผานชมถํ้าตามกก	(Tam	Coc)	ตามกกหมายถึงถํ้าสามถํ้า	
นําทานลงเรือพายลองตามแมน้ํา	Hoang	Long	ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของ

ภูเขาสองฝ่ังแมน้ํา	ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร	ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน
กุยหลินของจีน	หรือ	อาวฮาลองเบย	เพลิดเพลินกับการ	นัง่เรือกระจาด	ลองผานทองน้ํา	ชมทัศนียภาพของ
ภูเขานอยใหญ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	นอยบาย	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็ค

เอกสารและสัมภาระ
20.50	น.	ออกเดินทางจากกรุงฮานอย	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบินแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD645	(ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	1.55	ชัว่โมง)

22.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



เมืองเกาแกที่มีความโดดเดน	เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ	มี
พื้นที่ชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา	อาวฮาลองบนแผนดิน
หรือ	ฮาลองบก	เป็นเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา	ทั้งเทือกเขา	เนินเขาหินปูน
ที่ราบตํ่า	และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา	99	ยอด	จึงถือกันวาเป็นเมือง
ศักดิส์ิทธิ	์คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึน้ที่น่ีเป็นแหงแรกในการ
ศึกเดียนเบียนฟู

ฮาลองบก	“Halong	Bay	on	Land”	ฮาลองบกอยูที่เมืองนิงหบิงห	(Ninh	Binh)
เมืองประวัติศาสตรเกาแกเมืองหน่ึงของเวียดนาม	และพื้นที่สวนใหญเป็นพื้นที่
ชุมน้ํา	มีแมน้ําลําคลองตาง	ๆ	มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยูมากมาย
ลักษณะคลายกับฮาลองเบย	แตที่น่ีเป็นน้ําจืดและน่ังเรือพาย	ไมใชขึน้เรือลํา
ใหญเหมือนอยางที่ฮาลองเบย	จากฮานอยตองน่ังรถมาทางใตราว	100
กิโลเมตร	ใชเวลาประมาณ	2	ชั่วโมง	เพื่อมาเที่ยวฮาลองบก

ตามกก	แปลวา	สามถํ้า	ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญจะประกอบไปดวยภูเขา
หินปูนขนาดใหญอยูรายรอบกอ	เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากที่สุดแหง
หน่ึงของ	เวียดนาม

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก	ซึ่งชื่อน้ันตั้งขึน้มาจากตํานานของชาวพื้นบานที่แปล
วา	"สถานที่	ที่มังกรลงมาอยู"	ซึ่งอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินยื่นขึน้มานับพัน
ทําใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	10
ทาน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
3.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว
2.	การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	20	วัน	ทานควรจัดเตรียม

คาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ัน
จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2.	คาที่พักหองคู	ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
3.	คาอาหาร	ดังที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชม	ดังที่ระบุในรายการ
5.	คารถนําเที่ยว	ดังที่ระบุในรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

1.	คาใชจายสวนตัว	เชน	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือรายการทัวร	คาซักรีด	คามินิบาร	คาโทรศัพท	ฯลฯ
2.	คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัม)
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
5.	คาทิปคนขับรถ	ไกดทองถิน่	วันละ	150	ตอทาน/600	บาทตอทิป
6.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
7.	คาขึน้กระเชาฟานซีปัน	(คาบัตรประมาณ	35	USD.)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที	่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว

หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชัว่โมงติดตอกัน	ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมี



ความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่	และขอเก็บเงินทัง้หมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผู
เดินทางได	15วัน	กอนการเดินทาง)


