


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-
ลาวไก	-	เมืองซาปา	-	หมูบานกัต๊กัต๊	-	ตลาด	LOVE
MARKET

พักที่	MUONG	THANH	SAPA	/
SAPA	HOLIDAY	/	NORTH	STAR
SAPA	หรือระดับเทียบเทา

2 ภูเขาฮามรอง	-	น้ําตกสีเงิน	หรือ	นําตกซิลเวอร	-
เทือกเขาฟานซีปัน	-	ตลาด	LOVE	MARKET

พักที่	MUONG	THANH	SAPA	/
SAPA	HOLIDAY	/	NORTH	STAR
SAPA	หรือระดับเทียบเทา

3 ลาวไก	-	ตลาดกอกเหลียว	-	เมืองนิงหบิงห	-	ฮาลอง
บก

พักที่	YEN	NHI	HOTEL	/	ROYAL
HOTEL	/	GOLD	HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา

4 อาวฮาลอง	-	วัด	Bai	dinh	/	วัดไบดิงห	-	กรุงฮานอย	-
สนามบินนอยไบ	-	สนามบินดอนเมือง

8	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿3,500

16	ธ.ค.	60	-	19	ธ.ค.	60 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,000



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

เอเชีย	โดยเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.00	น.	นําทานเหินฟาสู	เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนาม	โดยเที่ยวบินที่	FD642
08.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนอยไบ	เมืองฮานอย	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	รับ

กระเปาสัมภาระเรียบรอย
นําทานออกจาก	เมืองฮานอย	เพื่อเดินทางเขาสู	เมืองลาวไก	ใกลกับชายแดนจีน	ตั้งอยูบนระดับความสูง

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง	1,650	เมตร	จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี	ระยะทางประมาณ	270	กิโลเมตร	(ใช
เวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางตอสู	เมืองซาปา	เมืองเล็กๆ	แหงน้ีเริ่มตนเป็นเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่ง

ปกครองเวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึน้ในปี	พ.ศ.2465	จากน้ันจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพัก
ผอนในชวงวันหยุดเป็นประจํา	เพราะอากาศดีและเงียบสงบ	และเริ่มเป็นที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว	จึงทําให
ปัจจุบันที่น่ีไดรับความนิยมเป็นอยางมาก
นําทานชม	หมูบาน	CAT	CAT	VILLAGE	หมูบานชาวเขาเผามงดํา	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเขาใน

หมูบานน้ี	และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได	การเดินทางไปหมูบานกาตกาต	สามารถเดินทางเทาหรือน่ัง
รถยนตก็ได	ในกรณีที่น่ังรถยนต	
รถนําเที่ยวจะพาทุกทานมาที่หนาหมูบานกาตกาต	และจากน้ันจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซึ่งเป็นถนนของ

หมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง	ที่พึ่งพาธรรมชาติในการ
ดําเนินชีวิตอันเรียบงาย	ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของชาวเขาที่เปิดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง
ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอย	อิสระทานเดินชมและชอปป้ิงที่	ตลาด	LOVE	MARKET	มีสินคาให

ทานเลือกชอปป้ิงมากมาย	ไมวาจะเป็นสินคาพื้นเมือง	ของฝาก	ขนม	กระเปา	รองเทา	ทานสามารถชอปป้ิงให
อยางจุใจ
พักที	่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

หมูบานแหงน้ีอยูหางจากเมืองซาปา	3	กิโลเมตร	หมูบานกัตกัต	เป็นหมูบาน
เกาแกของชาวเผามงซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน	มีเครื่องแตงกายที่นิยมโทน
สีน้ําเงินเขมหรือดํา	ที่น่ีมีวิวทิวทัศนของไรนาขั้นบันได	นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางมาเที่ยวชมหมูบานน้ีไดงาย

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

ตลาดเมืองซาปา	(	Love	market	)	สามารถชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดา
เหลาชาวเขาไดเดินทางมารวมตัวกันอยูที่น่ี	ดวยเครื่องแตงกายประจําเผา
ตางๆ



หมูบาน	CAT	CAT	VILLAGE	ลูกคาสามารถนําสิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได	อาทิเชน	เสื่อผา	ผาหม
รองเทา	ขนม	เป็นตน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาฮามรอง	หรือ	ภูเขาปากมังกร	ซึ่งเป็นภูเขาอยูกลางเมืองซาปา	นักทองเที่ยว

สามารถเดินเทาขึน้ไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา	ชมเทือกเขาเลียนเซิน	รวมถึงยอดเขา
ฟานซีฟัง	ที่มีความสูงถึง	3,143	เมตร	ถือเป็นยอดภูเขาที่อยูสูงสุดในอินโดจีน	จนไดรับฉายาวาเป็น	หลังคาแหง
อินโดจีน	ในระหวางที่เดินขึน้ภูเขาฮามรอง	นักทองเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม	สวนกลวยไม	และสวนหินที่
สวยงามตลอดทางเทา
นําทานเดินทางสู	SILVER	WATER	FALL	(น้ําตกสีเงิน)	เป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา	ไหลจากยอดเขา

ฟานซีปัน	ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล	มีความสูง	100	เมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานขึน้สู	ยอดเขาฟานซิปัน	โดย	กระเชาไฟฟ า	ไปยังยอดเขา	ซึ่งเปรียบเสมือน	"หลังคาอินโด

จีน"	เป็นระบบกระเชาไฟฟาสริงสามสาย	ยาวที่สุดในเอเชีย	รวมระยะทาง	6.3	กิโลเมตร	สถานีสุดทายอยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลราว	3,000	เมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	15	นาที	
ระหวางทางทานจะไดเห็น	น้ําตกสีเงิน	และ	หมูบานกาต	กาต	ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม	เมื่อเดิน

ทางถึงสถานีดานบนทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม	เดินขึน้สูจุดสูงสุดของยอดเขาใหทาน
ไดเก็บภาพความประทับใจ

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
อิสระทานที่	ตลาด	LOVE	MARKET	มีสินคาใหทานเลือกชอปป้ิงมากมาย	ไมวาจะเป็นสินคาพื้นเมือง	ของ

ฝาก	ขนม	กระเปา	รองเทา	ทานสามารถชอปป้ิงใหอยางจุใจ
พักที	่MUONG	THANH	SAPA	/	SAPA	HOLIDAY	/	NORTH	STAR	SAPA	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

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

ตลาดเมืองซาปา	(	Love	market	)	สามารถชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดา
เหลาชาวเขาไดเดินทางมารวมตัวกันอยูที่น่ี	ดวยเครื่องแตงกายประจําเผา
ตางๆ

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันออกเดินทางกลับสูลาวไก	ชอปป้ิงสินคาพิ้นเมืองตางๆ	ตลาด	COC	LEU	MARKET	และนําทานถาย

รูป	สัญลักษณ	ที่ดานชายแดนเวียดนาม	-	จีนและเลือกซื้อสินคา	ผลไมเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู	เมืองนิงบิงห	เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ	มีพื้นที่ชุมน้ําใน

อาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา	“ฮาลองบก”	เป็นเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา	ทั้งเทือกเขา	เนินเขาหินปูน
ที่ราบตํ่า	และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา99	ยอด	จึงถือกันวาเป็นเมืองศักดิส์ิทธิ	์คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ได
เคยตั้งฐานทัพขึน้ที่น่ีเป็นแหงแรกในการศึก	เดียนเบียนฟู	ระยะทางประมาณ	350	กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทาง
ราวๆ	6	ชั่วโมง)

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่YEN	NHI	HOTEL	/	ROYAL	HOTEL	/	GOLD	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



เป็นตลาดที่ใหญที่สุดใน	เมืองลาวไก	ซึ่งมีสินคามากมายของทั้งเวียดนามและ
จีน	ตั้งแตของที่ระลึกจนถึงเครื่องใชไฟฟา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YEN	NHI	HOTEL	/	ROYAL	HOTEL	/	GOLD	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูทาเรือ	ลองเรือกระจาด	เป็นแหลงทองเที่ยว	ที่ตั้งอยูทางตอนใตของสามเหลี่ยมปากแมน้ํา

แดง	ในจังหวัดนิงบิ่งห	เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน	แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ	บาง
สวนจมอยูใตน้ํา	และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน	จึงทําใหสถานที่แหงน้ีงดงามนาชม	และยังมีรองรอยทาง
โบราณคดีที่เผยใหเห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัย	โบราณ	ทําใหสถานที่แหงน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น	ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของ

ภูเขาสองฝ่ังแมน้ํา	ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร	ภาพที่ปรากฏในระ	หวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน
กุยหลินของจีน	หรือ	อาวฮาลองเบย	เพลิดเพลินกับการ	น่ังเรือกระจาด	ลองผานทองน้ํา
ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ	สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา	สองขางทางเป็นทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกัน

ไป	ความประทับใจที่ไดจากการมาเที่ยวชมจางอานคือ	จางอานเป็นสถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงาม
มากแหงหน่ึงของเวียตนาม	ทิวทัศนความสวยงามของที่น้ีไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานแวะซื้อของฝากที่	ตลาดพื้นเมือง	ที่น้ีทานจะไดพบของฝากพื้นเมืองของเวียดนามหลากหลาย



จากน้ันนําทานสักการะ	วัดบายดิงห	วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา	ที่มีประวัติอันยาวนานและ
มีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอยางมาก	รวมทั้ง	เป็นวัดที่ใหญสุดในอาเซียนดวย	มีความสวยแปลกตา
สรางถูกหลักฮวงจุยแทๆ	คือ	ดานหนาเป็นน้ํา	และดานหลังเป็นเขา	มีเทือกเขาตั้งอยูมากมาย	มีทุงนา	ทองน้ํา	ที่
มีแตสีเขียวสดใส	บริเวณดานขางๆวัด	มีระเบียงทางเดิน	ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด	2,000องค
นอกจากน้ี	มีหอระฆัง	อาคารเจาแมกวนอิม	วิหารเจาแมกวนอิมพันกร	เป็นวัดที่เคารพบูชาของชาวเวียดนาม
หลายชวงอายุคน

ชวงคํ่า
บริการอาหารดวยเป็นขนมปัง	BANH	MI	(ขนมปังสไตลเวียดนามบริการบนรถ)
จากน้ันเดินทางกลับ	เมืองฮานอย	เขาสู	ทาอากาศยานนอยไบ	เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
20.50	น.	นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่FD645
22.45	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก	ซึ่งชื่อน้ันตั้งขึน้มาจากตํานานของชาวพื้นบานที่แปล
วา	"สถานที่	ที่มังกรลงมาอยู"	ซึ่งอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินยื่นขึน้มานับพัน
ทําใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดไบดิงห	Bai	Dinh	เป็นวัดใหญที่สุดในเวียดนาม	หรืออาจบอกวาใหญที่สุดใน
เอเซียน้ีก็เป็นได	วัดไบดิงห	เป็นศูนยรวมชาวพุทธจากทุกภูมิภาคมารวมกัน
วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา	วัดน้ีมีประวัติอันยาวนาน	มีชื่อเสียง
และเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายชวงอายุคน	วัดไบดิงห	Bai	Dinh
เป็นวัดศูนยรวมทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่มีความซับซอนของวัดทาง
พุทธศาสนา	ที่อยูบนภูเขาใน	อําเภอGia	Vien	จังหวัด	Ninh	Binh	ประเทศ
เวียดนาม	ประกอบไปดวยวัดเกาแกที่เป็นตนฉบับและเป็นวัดขนาดใหญที่
สรางขึน้ใหม	มันเป็นเรื่องที่มีความซับซอนที่ใหญที่สุดของวัดทางพุทธศาสนา
ในเวียดนามและไดกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับผูแสวงบุญชาวพุทธจาก
ทั่วเวียดนาม

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

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



	บริการอาหารดวยเป็นขนมปัง	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	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
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.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

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

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
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

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	600	บาท/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	:	3,900	บาท**
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน***
ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**

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	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3				ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	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


