


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	เมืองซา
ปา	-	ลาวไก	-	น้ําตกสีเงิน	หรือ	นําตกซิลเวอร	-	ตลาดกลางคืน

พักที่	HOLIDAY	SAPA
HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)
	หรือเทียบเทา	พักซาปา
1	คืน

2 หมูบานกัต๊กัต๊	-	ภูเขาฮามรอง	-	ตลาดกอกเหลียว	-	กรุงฮานอย
-	ทะเลสาบคืนดาบ	-	สะพานแสงอาทิตย	-	วัดหง็อกเซิน	-	ถนน
36	สายเกา

พักที่	MOON	VIEW
HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)
พักที่ฮานอย	1	คืน

3 เมืองนิงหบิงห	-	ถํ้าลอดตามกอก	-	ลองเรือกระจาด	-	เมืองฮา
ลอง	-	ตลาดกลางคืน

พักที่	NEWSTAR
HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)
หรือเทียบเทา	พักที่ฮา
ลอง	1	คืน

4 อาวฮาลอง	-	ถํ้าสวรรค	หรือ	ถํ้านางฟา	-	สนามบินนอยไบ	-
สนามบินดอนเมือง

15	ต.ค.	60	-	18	ต.ค.	60 11,559	บาท 11,559	บาท 11,559	บาท 3,000	บาท



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกเคานเตอร	Nok	Air	โดยมีเจา

หนาที่คอยใหการตอนรับ
06.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงฮานอย	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD3202

08.20	น.	เดินทางถึงสนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสู	ตัวเมืองฮานอย	มีความหมายวา	“เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน”	ซึ่งหมายถึงแมน้ําแดงที่ไหล

ผานตัวเมืองฮานอย	อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ	มีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา	2,000	ปี
นําทานเดินทางสู	เมืองซาปา	จังหวัด	ลาวไก	สูขุนเขาหวางเหลียนเซิน	ไปยังเมืองซาปา	เมืองซาปาเคยถูก

ใหสรางขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่	เขามาปกครองในสมัยอาณานิคม	ในปี	พ.ศ.	2465	และไดมี
การสรางสถานีภูเขาขึน้	เพราะดวยเมืองซาปาโอบลอมดวยขุนเขานอยใหญจึงทําใหมีอากาศเย็นตลอดปี
ปัจจุบันเป็นเมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในเวียดนาม	โดยใชเวลาประมาณ	5	ชม.	โดย
การน่ังรถโคชปรับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ทางสู	Silver	Water	Fall	น้ําตกสีเงิน	เป็นน้ําตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา	ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน	ซึ่ง

สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล	มีความสูงประมาณ	100	เมตร	มีหลายระดับ	สายน้ําลัดเลาะตาม
หนาผาลงมาอยางสวยงาม
จากน้ันอิสระชอปป้ิงที่	Night	Market	ทานจะไดเพลินเพลินกับสินคาพื้นเมืองตางๆมากมาย	พรอมชม

บรรยากาศยามคํ่าคืน	พรอมกับอากาศที่เย็นสบาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	ชาบูแซลมอล
นําคณะเขาสูที่พัก	HOLIDAY	SAPA	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา	พักซาปา	1	คืน

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

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	ชาบูแซลมอล
	พักที่	HOLIDAY	SAPA	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)		หรือเทียบเทา	พักซาปา	1	คืน

ตลาดกลางคืน	(Night	market)	ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา	ไมวาจะเป็นกระเปา	หรือสินคาพื้นเมือง
ตางมากมาย

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	หมูบานชาวเขา	Cat	Cat	Village	หมูบานชาวเขาเผามงดํา	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ

ชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได
นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน	ยอดเขาฮัมรอง	ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม	ชมทิวทัศนเมือง

ซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา	เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูจังหวัด	ลาวไก
นําชม	ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน	ใหทานไดอิสระเหลือซื้อสินคาตางๆที่มาจากจีน	และเที่ยวชมตัว

จังหวัดลาวไก
เดินทางกลับเมือง	ฮานอย	เมืองหลวงของเวียดนาม	จะมีอายุครบ	1,000	ปีในปี	ค.ศ.	2010	ซึ่งเมืองแหงน้ียัง

คงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน	ทานไดชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึก	อาคารที่สําคัญ
ตางๆ
นําทาน	ชมทะเลสาบคืนดาบ	ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย	ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา	ในสมัยที่

เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน	กษตัริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเป็นเวลานาน	แตยังไมสามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดสักที	ทําใหเกิดความทอแทพระทัย	เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี	ไดมีเตาขนาด
ใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค	เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน	หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน
พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกครั้ง	และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน	ทําใหบานเมืองสงบสุข	เมื่อเสร็จศึก
สงครามแลว	พระองคไดนําดาบมาคืน	ณ	ทะเลสาบแหงน้ี
นําทานขาม	สะพานแสงอาทิตย	สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ
ชม	วัดหงอกเซิน	วัดโบราณ	ภายในประกอบดวย	ศาลเจาโบราณ	และ	เตาสตาฟ	ขนาดใหญ	ซึ่งมีความเชื่อ

วา	เตาตัวน้ี	คือเตาศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	2	ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเป็นเวลาชานาน
จากน้ันนําทาน	อิสระชอบป้ิงถนน	36	สาย	มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย	กระเปา	เสื้อผา

รองเทา	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารไทย)

นําคณะเขาสูที่พัก	MOON	VIEW	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	พักทีฮ่านอย	1	คืน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานแหงน้ีอยูหางจากเมืองซาปา	3	กิโลเมตร	หมูบานกัตกัต	เป็นหมูบาน
เกาแกของชาวเผามงซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน	มีเครื่องแตงกายที่นิยมโทน
สีน้ําเงินเขมหรือดํา	ที่น่ีมีวิวทิวทัศนของไรนาขั้นบันได	นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางมาเที่ยวชมหมูบานน้ีไดงาย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นตลาดที่ใหญที่สุดใน	เมืองลาวไก	ซึ่งมีสินคามากมายของทั้งเวียดนามและ
จีน	ตั้งแตของที่ระลึกจนถึงเครื่องใชไฟฟา

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

หรือ	ทะเลสาบฮหวานเกีย๊ม	เป็นทะเลสาบน้ําจืดและสวนสาธารณะขนาดใหญ
ที่มีชื่อเสียงใจกลางกรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม	น้ําในทะเลสาบฮหวานเกี ๊
ยมโดยปกติจะเป็นสีเขียว	ปัจจุบัน	ทะเลสาบฮหวานเกีย๊มกลายเป็นสถานที่
ทองเที่ยวแบบพักผอนหยอนใจของชาวฮานอย	โดยมีการสรางเป็นสวน
สาธารณะลอมรอบ	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวมีชื่อเสียงอีกแหงของฮานอย

วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารไทย)
	พักที่	MOON	VIEW	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	พักที่ฮานอย	1	คืน



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองนิงหบิง
นําทานชม	ตามกก	(Tam	Coc	)	หมายถึงถํ้าสามถํ้า	ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย	สายลมและ

กระแสน้ํา	เมื่อครั้งน้ําทะเลยังทวมถึง	ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายลองตามแมน้ํา
Hoang	Long	ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ	ภูเขาสองฝ่ังแมน้ําซึ่งมีความยาวหลาย
กิโลเมตร	Tam	Coc	ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย	สายลมและกระแสน้ํา	เมื่อครั้งน้ําทะเลยังทวม
ถึง	ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐาน	ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน
“กุยหลินของจีน”

เพลิดเพลินกับการน่ัง	เรือกระจาด	ลองเรือผานทองน้ํา	สองขางทางเป็นทุงนาขาว	ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมี
ชาวไร	ชาวนา	ใหเห็นอยางเพลินตา	สลับกับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ	สลับซับซอนราวกับภาพสามมิติ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองฮาลอง	ระหวางทางชมสภาพความเป็นอยูและวิถีชีวิตอาคารบานเรือนในปัจจุบันของชาว

เวียดนาม	ซึ่งที่ฮาลองน้ีทานจะไดชมความงามตามธรรมชาติ	ที่สรรสรางดวยความงดงามดั่งภาพวาดโดย
จิตรกรเอก	อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา	1,900	เกาะ	และไดรับการพิจารณาประกาศเป็น
“มรดกโลก”โดยองคการยูเนสโก
นําทานอิสระชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่	ตลาดกลางคืน	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการตอรอง

สินคาไมวาจะเป็นกระเปาหรือสินคาพื้นเมืองตางๆ	มากมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูที่พัก	NEWSTAR	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา	พักทีฮ่าลอง	1	คืน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ตามกก	แปลวา	สามถํ้า	ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญจะประกอบไปดวยภูเขา
หินปูนขนาดใหญอยูรายรอบกอ	เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากที่สุดแหง
หน่ึงของ	เวียดนาม

“เรือกระจาด”เป็นยานพาหนะ	ทรงกลม	ลอยน้ําลําน้ีที่ชาวเวียดนามเรียกวา
Thung	Chai	หรือ	Basket	Boat	ในภาษาอังกฤษ	และเรือกระจาด	ในภาษาไทย
เรือกระจาดเป็นภูมิปัญญาชาวบานที่เป็นเอกลัษณเฉพาะของชาวเวียดนาม
กลาง	และเมืองดานัง	ซึ่งตนกําเนิดของเรือกระจาด	หลายคนเชื่อวา	เริ่มขึน้ใน
ยุคอาณานิคมที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม	และมีการเรียกเก็บภาษีการ
เดินเรือ	จึงทําใหชาวบานเลี่ยงภาษีดวยการคิดเรือกระจาด	ที่ไมไดมีรูปทรง
เป็นเรืออยางทั่วไป	แตเป็นเพียงกระจาดลอยน้ําเทาน้ัน



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ฮาลอง	แปลวา	"มังกรรอนลง"	ซึ่งมาจากตํานานพื้นบานวา	ในอดีต	มีขาศึก
จํานวนมหาศาล	จะมาบุกรุกและยึดครองเวียดนาม	โดยผานทางฮาลองเบยน้ี
กษตัริยเวียดนาม	จึงทรงทําพิธีขอใหสวรรคชวย	จักรพรรดิหยกผูปกครอง
สวรรคจึงโปรดให	มังกรแมลูกคูหน่ึง	ลงมาชวยชาวเวียดนาม	นางจึงรอนลงมา
พรอมกับพนหยกจํานวนมหาศาล	ทําลายเรือของผูรุกรานจนพินาศสิ้น	หยก
เหลาน้ันเมื่อตกลงสูอาวฮาลอง	ก็กลายเป็นเกาะนอยใหญ	จนมาถึงทุกวันน้ี

ตลาดกลางคืน	(Night	market)	ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา	ไมวาจะเป็นกระเปา	หรือสินคาพื้นเมือง
ตางมากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NEWSTAR	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา	พักที่ฮาลอง	1	คืน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงดงามของ	อาวฮาลองเบย	อาวฮาลอง	หรือ	ฮาลองเบย	เชิญทาน

สัมผัสจากความงดงามและสมบูรณของอาวฮาลอง	จนทําใหไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
จากองคการยูเนสโกเมื่อปี	พ.ศ.	2537	สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรูปราง
แปลกตานับพันเกาะ	สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม	ผานเกาะตางๆ	ที่มีรูปรางแปลกตา	ลักษณะทั่วไป
ของอาวฮาลองน้ันประกอบไปดวยเกาะเล็ก	เกาะนอยจํานวนกวา	1,000	เกาะ	และมีเน้ือที่กวา	4,000	ตาราง
กิโลเมตร	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของอาวตังเกีย๋ของทะเลจีนใต
นําทานเขาชม	ถํ้านางฟ า	ชมหินงอกหินยอยตางๆภายในถํ้า	ที่ประดับตกแตงดวยแสง	สีสวยงาม	หินแตละ

กอนจะมีลักษณะคลายกับสัตวตามแตทานจินตนาการ
บริการอาหารกลางวัน	บนเรือ	(อาหารซีฟ ูด)	ทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง

ชวงบาย
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางกลับ	เมืองฮานอย	เพื่อเดินทางสูสนามบิน

ชวงคํ่า
20.50	น.	ออกเดินทางกลับ	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD3207

23.00	น.	คณะเดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมดวยความประทับใจ

	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

	บริการอาหารกลางวัน	บนเรือ	(อาหารซีฟ ูด)	ทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง

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

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



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

1.กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.	–	บาท
2.กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน
2.	คาที่พักหองละ2-3ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา

-	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู
(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
-	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
-	โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Economy	class	30

กิโล	/	เอมิเรตส	Business	class	40	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาห

บาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปไกดทองถิน่	และ	ทิปคนขับรถ	รวม	150	บาท	/	ทาน/	วัน	รวมตลอดทัง้การเดินทาง	600	บาท	/

คน
**สวนทิปของหัวหนาทัวร	แลวแตความประทับใจในการใหบริการ**

6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย3%
7.	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับ

ทางบริษทัได
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	



[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	3,000.-	//	ราคาเด็กทารก	INFANT	(ไมมีคาใชจาย	ตองเอา
สูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเทาน้ัน)
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ	คอนเฟ

ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทางทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา
และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร	ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการ
สัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,	อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงครามการเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สายการเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจน
การถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมขอ
งบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ	ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และ
ประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรม
ของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดิน
ทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆรายละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว
บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทาง
เป็นสําคัญ

1.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด	

2.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	5,000	บาท
3.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
4.		สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทัง้หมด
5.		ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
6.		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั		ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเวียดนามโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทั้งไทยและเวียดนาม	ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่
เทาน้ัน	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถให
ความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
7.		เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น




