


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	ลาวไก	-	เมืองซา
ปา	-	ภูเขาฮามรอง	-	หุบเขาปากมังกร	-	ตลาด	LOVE	MARKET

พักที่	MUONG
THANH	SAPA	/
SAPA	HOLIDAY
/	NORTH	STAR
SAPA	*หรือ
ระดับเทียบเทา*

2 หมูบานกัต๊กัต๊	-	น้ําตกสีเงิน	หรือ	นําตกซิลเวอร	-	กรุงฮานอย	-	การ
แสดงหุนกระบอกน้ํา	หรือ	โชวหุนกระบอกน้ํา

พักที่	ROSALIZA
HOTEL/
DELIGHT
HOTEL	/
MOONVIEW1	–
2/	EDEN
HOTEL	*หรือ
ระดับเทียบเทา*

3
จัตุรัสบาดิงห	-	สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห	-	ทําเนียบประธานาธิบดี	-
บานพักลุงโฮ	-	วัดเจดียเสาเดียว	-	พิพิธภัณฑโฮจิมินห	-	วิหาร
วรรณกรรม	หรือ	วัดแหงวรรณกรรม	-	วัดหง็อกเซิน	-	ถนน	36	สายเกา
-	สนามบินนอยไบ	-	สนามบินดอนเมือง

1	ก.ย.	60	-	3	ก.ย.	60 10,888	บาท
8,888	บาท

10,888	บาท	8,888
บาท

10,888	บาท	8,888
บาท 2,500	บาท

28	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 10,888	บาท 10,888	บาท 10,888	บาท 2,500	บาท

4	พ.ย.	60	-	6	พ.ย.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 2,500	บาท

10	พ.ย.	60	-	12	พ.ย.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 2,500	บาท

18	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 2,500	บาท

4	ธ.ค.	60	-	6	ธ.ค.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 2,500	บาท

10	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 2,500	บาท

16	ธ.ค.	60	-	18	ธ.ค.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 2,500	บาท

28	ธ.ค.	60	-	30	ธ.ค.	60 13,888	บาท 13,888	บาท 13,888	บาท 3,500	บาท



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	ประตู	2	เคานเตอรสายการบินแอร

เอเชีย	โดยเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.00	น.	นําทานเหินฟาสู	เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนาม	โดยเทีย่วบินที	่FD642

08.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนอยไบ	เมืองฮานอย	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	รับ
กระเปาสัมภาระเรียบรอย
จากน้ันนําทานสู	เมืองฮานอย	มีความหมายวา	“เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน”	ซึ่งหมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผานตัว

เมืองฮานอย	อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ	มีประวัติศาสตรยาวนานกวา
2,000	ปี
นําทานสู	เมืองลาวไก	ใกลกับชายแดนจีน	ตั้งอยูบนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง	1,650	เมตร

จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี	ระยะทางประมาณ	270	กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทาง	4	ชม.)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู	เมืองซาปา	เมืองเล็กๆ	แหงน้ีเริ่มตนเป็นเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งที่

ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึน้ในปี	พ.ศ.2465	และเริ่มเป็นที่รูจักกันใน
หมูนักทองเที่ยว	จึงทําใหปัจจุบันที่น่ีไดรับความนิยมเป็นอยางมาก	นอกจากบรรยากาศแลว	บรรดาชาวเขาที่
อาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ	พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัว
อยางมีเสนห	นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปัน	ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง	3,143	เมตรจากระดับน้ําทะเล
อีกเพียงประมาณ	1	ชั่วโมงก็ถึง	เมืองซาปา	(หิมะบนซาปาทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศและชวงเวลาเดิน
ทางในแตละปี)

นําทานเดินทางสู	ภูเขาฮามรอง	หรือ	ภูเขาปากมังกร	ซึ่งเป็นภูเขาอยูกลางเมืองซาปา	นักทองเที่ยว
สามารถเดินเทาขึน้ไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา	ชมเทือกเขาเลียนเซิน	รวมถึงยอดเขา
ฟานซีฟัง	ที่มีความสูงถึง	3,143	เมตร	ถือเป็นยอดภูเขาที่อยูสูงสุดในอินโดจีน	จนไดรับฉายาวาเป็น	หลังคาแหง
อินโดจีน	ในระหวางที่เดินขึน้ภูเขาฮามรอง	นักทองเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม	สวนกลวยไม	และสวนหินที่
สวยงามตลอดทางเทา

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอย	อิสระทานเดินชมและชอปป้ิงที่	ตลาด	LOVE	MARKET	มีสินคาให

ทานเลือกชอปป้ิงมากมาย	ไมวาจะเป็นสินคาพื้นเมือง	ของฝาก	ขนม	กระเปา	รองเทา	ทานสามารถชอปป้ิงให
อยางจุใจ
เขาพักที่	MUONG	THANH	SAPA	/	SAPA	HOLIDAY	/	NORTH	STAR	SAPA	*หรือระดับเทียบเทา*

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

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

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



หิมะบนซาปาทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศและชวงเวลาเดินทางในแตละปี

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MUONG	THANH	SAPA	/	SAPA	HOLIDAY	/	NORTH	STAR	SAPA	*หรือระดับเทียบเทา*

ตลาดเมืองซาปา	(	Love	market	)	สามารถชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดา
เหลาชาวเขาไดเดินทางมารวมตัวกันอยูที่น่ี	ดวยเครื่องแตงกายประจําเผา
ตางๆ

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานสู	หมูบาน	CAT	CAT	หมูบานชาวเขาเผามงดํา	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเขาใน

หมูบานน้ี	และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได	การเดินทางไปหมูบานกาตกาต	สามารถเดินทางเทาหรือน่ัง
รถยนตก็ได	ในกรณีที่น่ังรถยนต	รถนําเที่ยวจะพาทุกทานมาที่หนาหมูบานกาตกาต	และจากน้ันจึงเดินเทาเลาะ
ตามไลเขาซึ่งเป็นถนนของหมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้น
เมือง	ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของชาวเขาที่เปิดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง	ของที่ระลึกแกนัก
ทองเที่ยว	(ลูกคาสามารถนําสิง่ของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได	อาทิเชน	เสื่อผา	ผาหม	รองเทา	ขนม
เป็นตน)

นําทานเดินทางสู	SILVER	WATER	FALL	(น้ําตกสีเงิน)	เป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา	ไหลจากยอดเขา
ฟานซีปัน	ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล	มีความสูง	100	เมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานกลับสู	เมืองฮานอย	ผานทางเสนทางเดิม
จากน้ันชมการแสดง	ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา	ศิลปกรรมประจําชาติ	เอกลักษณของประเทศเวียดนาม

และมีแหงเดียวในโลก	ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอกจากในน้ํา	แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร	ชีวิตประจําวันของชาวเวียดนาม	และตํานานสถานที่สําคัญตางๆ	ในกรุงฮานอย

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
เขาพักที่	ROSALIZA	HOTEL/	DELIGHT	HOTEL	/	MOONVIEW	1	–	2/	EDEN	HOTEL	*หรือระดับเทียบเทา*

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานแหงน้ีอยูหางจากเมืองซาปา	3	กิโลเมตร	หมูบานกัตกัต	เป็นหมูบาน
เกาแกของชาวเผามงซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน	มีเครื่องแตงกายที่นิยมโทน
สีน้ําเงินเขมหรือดํา	ที่น่ีมีวิวทิวทัศนของไรนาขั้นบันได	นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางมาเที่ยวชมหมูบานน้ีไดงาย



ลูกคาสามารถนําสิง่ของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได	อาทิเชน	เสื่อผา	ผาหม	รองเทา	ขนม	เป็นตน

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

	บริการอาหารกลางวัน	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

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ROSALIZA	HOTEL/	DELIGHT	HOTEL	/	MOONVIEW1	–	2/	EDEN	HOTEL	*หรือระดับเทียบเทา*

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางไป	จัตุรัสบาดิงห	ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของ

เวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ	2	ก.ย.	2488	หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยูถึง	84	ปี
นําทานเขาคารวะ	สุสานโฮจิมินห	(ปิดทุกวันจันทรและศุกร	เพื่อนํารางลุงโฮไปอาบน้ํายาใหม)

ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของทานโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลงแกว
จากน้ันนําทานชม	ทําเนียบประธานาธิบดี	อาคารทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง	ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขก

บานแขกเมือง	และเดินเทาตอไปผานสวนอันรมรื่นเขียวขจีไปดวยตนไมใหญนอยที่ลุงโฮ	ปลูกไว
นําชมบานพักลุงโฮ	ที่สรางดวยไมทั้งหลัง	ยกพื้นสูงมีใตถุนเหมือนบานไทยสมัยกอน	เป็นที่พักผอนและ

ตอนรับแขก	ชั้นบนเป็นหองทํางานและหองนอน



จากน้ันเดินตอไปชม	วัดเจดียเสาเดียว	เป็นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก	ตั้งอยูบนเสาตนเดียวปักอยูใน
สระบัว	ประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี	10	กร	ถือของมงคลรวม	8	อยาง	มีตํานานเลา
วา“พระเจาหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจาแมกวนอิมประทับน่ังอยูบนใบบัว	และสงเด็กชายในออมแขนใหพระองค
ตอมาไมนานพระองคไดอภิเษกสมรสและไดใหกําเนิดทายาทเพศชายพระองคตามที่ทรงสุบินจึงไดโปรดใหสราง
วัดน้ีขึน้มาเพื่อแสดงความขอบคุณตอเจาแมกวนอิม”

จากน้ันนําทานเขาชม	พิพิธภัณฑโฮจิมินห	เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหมขนาดใหญ	มีการจัดแสดง
นิทรรศการมากมาย	มีการถายภาพขาวดํา	ในสมัยสงคราม	ซึ่งจะไดเห็นความเป็นอยูของเหลาทหารกูชาติอีก
ดวยและเรื่องราวการสูรบ	ในสมัยสงครามเวียดนาม	พิพิธภัณฑโฮจิมินห	เป็นสถานที่ซึ่งชาวเวียดนามและนัก
ทองเที่ยวจะไดมาสัมผัสเรื่องราวตลอดชีวิตที่ผานมาของรัฐบุรุษผูยิ่งใหญ	จนมาสิ้นสุดที่ชัยชนะในการรวบรวม
เวียดนามใหเป็นหน่ึง	ผานภาพเหตุการณตางๆที่ไดตีพิมพลงหนังสือพิมพฝรั่งเศส	ไปจนถึงขาวของเครื่องใช
ตางๆของลุงโฮ	โดยเฉพาะแนวคิดในการใชชีวิตของทาน	ที่นําไปปรับใชไดทุกยุคทุกสมัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเที่ยวชม	วิหารวรรณกรรม	เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง	ตัวอาคารและการตกแตงดานในสรางตาม

หลักฮวงจุยเชนเดียวกับจีน
จากน้ันนําทานชม	วัดหงอกเซิน	วัดโบราณ	ภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณ	และขางๆ	ศาลเจามีอาคาร

หลังเล็กๆ	ที่มีเตาสตาฟขนาดใหญ	ซึ่งเป็นเตาที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี
จากน้ันนําทาน	นัง่รถกอลฟชมเมือง	เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม	ใหทานไดเก็บภาพความ

ประทับใจ	และประสบการณในการมาเวียดนามครั้งน้ี
หลังจากน้ันนําทานสู	ถนน	36	สาย	ที่ขายสินคาหลากหลายประเภท	ทั้งของที่ระลึก	ของกิน	ของใช	อาทิ

เครื่องเขิน	หมวกงอบญวน	เซรามิก	ภาพเขียน	กระเปากอปป้ียี่หอตางๆ	เชน	Samsonite,	Kipling,	Roxy,
Billabong

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็นดวยขนมปัง	BANH	MI	(ขนมปังสไตลเวียดนามบริการบนรถ)

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู	ทาอากาศยานนอยไบ	เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
20.50	น.	นําทานเหินฟากลับสู	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยเทีย่วบินที	่FD645

22.45	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยน้ันยังไมเคยมี
ลูก	และก็ฝันวา	มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว	แลวก็พบและตกหลุมรักกับ
สาวชาวบาน	แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสา
เดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว	ในบอน้ําที่ฝันเห็น

ตั้งอยูหลังสวนสาธารณะใกลๆ	กับจัตุรัสบาดิงห	เดินผานสวนสาธารณะที่มี
เจดียเสาเดียวตั้งอยู	ก็จะพบกับพิพิธภัณฑโฮจิมินห	เป็นรูปแบบของอาคารสมัย
ใหมขนาดใหญ	มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย	มีการถายภาพขาวดํา	ใน
สมัยสงคราม	ซึ่งจะไดเห็นความเป็นอยูของเหลาทหารกูชาติอีกดวยและเรื่อง
ราวการสูรบในสมัยครามเวียดนาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดที่ตั้งขึน้มาเพื่อสักการะเทพเจาขงจื้อ	นักปราชญที่นาเลื่อมศัยชาว
เวียดนาม	สรางขึน้เมื่อ	ราวๆ1000ปีที่แลว	และไดถูกบูรณะมาแลวหลายครั้ง
ลาสุดเมื่อปี	คศ2000	สมัยพระเจาหลีแถงหโตง	(Ly	Thanh	Tong)	อุทิศใหแด
ขงจื้อ	วิหารน้ีอยูติดกับกว็อกตื่อยาม	(Quoc	Tu	Giam)	เป็นโรงเรียนของพวก
ขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแหงชาติแหงแรกของเวียดนาม	ตอมาสมัยรา
ชวงศตรันไดเปลี่ยนชื่อเป็นกว็อกช็อกเวียน	(Quoc	Hoc	Vien)	บริเวณตรงหัว
มุมทางเขาดานหนาจะมีซุมสลักดวยหินขอความ	“ขอใหผูมาเยือนลงจากหลัง
มากอนที่จะเขาไปขางใน”

วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว

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



สุสานโฮจิมินห	(ปิดทุกวันจันทรและศุกร	เพื่อนํารางลุงโฮไปอาบน้ํายาใหม)

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

	บริการอาหารเย็นดวยขนมปัง	BANH	MI	(ขนมปังสไตลเวียดนามบริการบนรถ)

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทาน	เพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	ตองชําระเงินคาบริการสวนทีเ่หลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธ
การจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั	

**	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง	**

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	500	บาท/	ทริป/	ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	:	3,900	บาท
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน

ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี	แบตเตอรี่สํารองสามารถนํา
ใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
-	3.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน
-	3.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
-	3.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.		กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.		กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนัก
ทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

3.		การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ
Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ



คาบริการทัง้หมด		

4.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน		

**	ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง	**


