


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	ลาวไก	-	เมือง
ซาปา	-	หมูบานกัต๊กัต๊	-	น้ําตกสีเงิน	หรือ	นําตกซิลเวอร	-	ตลาดซาปา

พักที่	HOLIDAY
SAPA	HOTEL	3
ดาวหรือเทียบเทา

2 เมืองซาปา	-	ภูเขาฮามรอง	-	เทือกเขาฟานซีปัน	-	กระเชาไฟฟา
เคเบิลคาร	-	ลาวไก

พักที่	Aristo
International
Hotel	5	ดาวหรือ
เทียบเทา

3 กรุงฮานอย	-	ทะเลสาบคืนดาบ	-	สะพานแสงอาทิตย	-	วัดหง็อกเซิน	-
ถนน	36	สายเกา	-	การแสดงหุนกระบอกน้ํา	หรือ	โชวหุนกระบอกน้ํา

พักที่	DELIGHT
HANOI	HOTEL	3
ดาวหรือเทียบเทา

4 ถํ้าลอดตามกอก	-	ลองเรือกระจาด	-	เมืองฮาลอง	-	ตลาดกลางคืน
พักที่	CITY	BAY
HALONG	HOTEL
3	ดาวหรือเทียบ
เทา

5 อาวฮาลอง	-	ถํ้าสวรรค	หรือ	ถํ้านางฟา	-	เกาะไกชน	-	กรุงฮานอย	-
สนามบินนอยไบ	-	สนามบินดอนเมือง

16	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,500

23	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,500

30	พ.ค.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,500

13	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,500

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,500

27	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,500



ชวงเชา
05.00	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	ประตู	1	เคาทเตอรสายการบินไทย

แอรเอเชียThai	Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
07.05	น.	ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน	FD	642
08.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว	(เวลา

ทองถิน่ทีเ่วียดนาม	เทากับประเทศไทย)
บริการอาหารเชาเมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือชื่อ	ณ	รานอาหาร
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงฮานอย	เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ที่ตั้งอยูภาคเหนือ	เป็นเมืองที่มี

ประวัติศาสตรยาวนานกวา	2,000	ปี	นําทานเดินทางขามแมน้ําแดง	แมน้ําสายลอยฟาที่อยูสูงกวาตัวเมือง	ทาน
จะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส	ปัจจุบันใชเฉพาะรถไฟ
เทาน้ัน
กรุงฮานอยในอดีตไดรับการกลาวขานวาเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย	เรียกกันวา“Little	Parris”เป็น

เมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี	มีทะเลสาบและแมน้ําลอมรอบเมือง	เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบ
มากวา	12	แหง	จึงไดชื่อวา	City	of	Lakes	มีถนนหนทางที่รมรื่นดวยตนไมใหญ	มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียล	ที่งดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด	ๆ	ในอินโดจีน
ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงน้ีอยางไมเสื่อม

คลายชมตัวเมือง	ฮานอย	นครหลวงเกาแก	ซึ่งจะมีอายุครบ	1000	ปีในปี	ค.ศ.	2010	กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวง
ของประเทศเวียดนาม	ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน	ชมสถาปัตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศส	ตึก	อาคารที่สําคัญตางๆ	ยังคงเป็นการกอสราง	สไตลฝรั่งเศส	ตนไมสองขางทางอายุกวารอยปี	ให
ความรมรื่น	และสบายตายิ่งนัก
หลังจากน้ัน	เดินทางสูจังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากโนยบาย	ดวยระยะทางกวา	245กิโลเมตรเดินทาง

ตอไปยังเมืองซาปา	ซึ่งเป็นอําเภอหน่ึงตั้งอยูในจังหวัดลาวไก	ดวยระยะทางประมาณ	40	กิโลเมตร	(ใชเวลาเดิน
ทางโดยประมาณ	5	ชั่วโมง)	ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ	1500	เมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	หมูบานชาวเขา	Cat	Cat	Village	หมูบานชาวเขาเผามงดํา	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ

ชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได	ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา
จากน้ันนําทานเดินทางไปชมน้ําตก	Silver	Water	Fall	(น้ําตก	ThacBac)	น้ําตกสีเงิน	ที่ขึน้ชื่อในเมืองซาปา

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ	ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัท
พาทุกทานชม	ตลาดซาปา	ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ	ที่ออกมาจับจายซื้อขายกันอยางมีสีสัน
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก	HOLIDAY	SAPA	HOTEL	3	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชาเมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือชื่อ	ณ	รานอาหาร

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

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

	บริการอาหารกลางวัน	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



	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ	ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัท
	พักที่	HOLIDAY	SAPA	HOTEL	3	ดาวหรือเทียบเทา

ตลาดน้ีถือเป็นสีสันของเมืองซาปาอีกที่หน่ึง	ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวเผาตางๆนํา
ของมาซื้อ-ขายกัน	และจะแออัดมากในวันเสารซึ่งที่เด็ดจะอยูที่อาหารเชาและ
กลางวันในตลาด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร	นําทานเดินทางสู	จุดชมวิวทีสู่งทีสุ่ดในซาปา	ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอม

ไปดวยเทือกเขา	และเทือกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน	และจะมียอดเขาที่สูงโดด
เดนที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ	คือ	ฟานซีปัน	(Fansipan)	ของเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซินน้ี	นับวาเป็นยอดเขาที่สูง
ที่สุดในแถบอินโดจีน	สูงถึง	3,143	เมตร
นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน	ยอดเขาฮัมรอง	ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม	ชม	ทิวทัศนเมือง

ซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา	เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังอาหาร	นําทานเดินทางสู	ยอดเขาฟานซีปัน	สูง3,143	เมตร	สูงที่สุดในอินโดจีน
นําทานนัง่กระเชาไฟฟ าเดินทางขึน้สูฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน	จนไดรับ

การกลาวขานวา	“หลังคาแหงอินโดจีน”	บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง	3,143	เมตร	
และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางยิ่งสภาพปาก็ยังคงมีความสมบูรณและสวยสดงดงามมาก	ทวา

การเดินเทาสูยอดเขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย	เพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชัน	จนมีเฉพาะผูพิสมัยการ
เดินป าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชมความงามของผืนป าดิน
รอนแหงเอเชีย	ไดเวลาสมควร	เดินทางสูลาวไก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเขาทีพ่ักทีล่าวไก	สุดหรูระดับ	5	ดาว	Aristo	International	Hotel	5	ดาวหรือ

เทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

น่ังกระเชาไฟฟา“เคเบิลคาร	(Cable	car)”	บนเทือกเขาโรบินฮิล	(Robin	Hill)
ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงและยังสามารถน่ังไปยังวัด	Truc	Lam	Medutation
Monastery	(Thien	Vien	Truc	Lam)	ซึ่งเป็นวัดพุทธในนิกาย	ZEN	แบบญี่ป ุน

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Aristo	International	Hotel	5	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	ฮานอยเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5	ชั่วโมง)ใหทานได

เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง	2	ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
บริการอาหารกลางวัน	พิเศษ	!!!	อาหารแบบบุฟเฟ ตนานาชาติ	ณ	SEN	BUFFET

ชวงบาย
นําทานชมทะเลสาบคืนดาบ	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	วัด	หงอกเซิน	วัดโบราณ	ภายใน

ประกอบดวย	ศาลเจาโบราณ	และ	เตาสตาฟ	ขนาดใหญ	ซึ่งมีความเชื่อวา	เตาตัวน้ี	คือเตาศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	2	ตัวที่
อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเป็นเวลาชานาน
จากน้ันนําทาน	อิสระชอบป้ิงถนน	36	สาย	มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย	กระเปา	เสื้อผา

รองเทา	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ
ตอมานําทานเดินทางไปชมการแสดง	ระบําหุนกระบอกน้ํา	ศิลปกรรมประจําชาติ	เอกลักษณของประเทศ

เวียดนามและมีแหงเดียวในโลก	ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก	(เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียง
บรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร)	นําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวัน	ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม	และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเขาทีพ่ัก	DELIGHT	HANOI	HOTEL	3	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	พิเศษ!!!	อาหารแบบบุฟเฟตนานาชาติ	ณ	SEN	BUFFET

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

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DELIGHT	HANOI	HOTEL	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร	นําทานเดินทางสู	ตามกก	(Tam	Coc	)หมายถึงถํ้าสามถํ้า	ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจง

สรางโดย	สายลมและกระแสน้ํา	เมื่อครั้งน้ําทะเลยังทวมถึงซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือ
พายลองตามแมน้ํา	Hoang	Long
ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ	ภูเขาสองฝ่ังแมน้ําซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร	Tam

Cocตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย	สายลมและกระแสน้ํา	เมื่อครั้งน้ําทะเลยังทวมถึง	ซึ่งยังคงมี
รอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐาน	ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน	“กุยหลินของ
จีน”
เพลิดเพลินกับการนัง่เรือกระจาด	ลองเรือผานทองน้ํา	สองขางทางเป็นทุงนาขาว	ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมี

ชาวไร	ชาวนา	ใหเห็นอยางเพลินตา	สลับกับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ	สลับซับซอนราวกับภาพสามมิติ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองฮาลองระหวางทางชมสภาพความเป็นอยูและวิถีชีวิตอาคารบานเรือนในปัจจุบันของชาว

เวียดนามซึ่งที่ฮาลองน้ีทานจะไดชมความงามตามธรรมชาติ	ที่สรรสรางดวยความงดงามดั่งภาพวาดโดยจิตรกร
เอกอาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา	1,900	เกาะ	และไดรับการพิจารณาประกาศเป็น	“มรดกโลก”

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานชอปป้ิง	Night	Market	เมืองฮาลองซึ่งเป็นแหลงรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮา

ลอง
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก	CITY	BAY	HALONG	HOTEL	3	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CITY	BAY	HALONG	HOTEL	3	ดาวหรือเทียบเทา

ตลาดกลางคืน	(Night	market)	ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา	ไมวาจะเป็นกระเปา	หรือสินคาพื้นเมือง
ตางมากมาย

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาด

โดยจิตรกรเอก	อาวฮาลอง	ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา	1,900	เกาะไดรับการประกาศเป็นมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโกอาวแหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของ
เกาะตางๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯ
นําทานชม	ถํ้าสวรรค	ชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่งนักถํ้าแหงน้ีเพิ่งถูกคน

พบเมื่อไมนานมาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความ
สวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีที่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆมากมายทั้งรูป
มังกรเสาคํ้าฟาพระพุทธรูปศิวลึงค	ชมแพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเป็นที่อยูอาศัย



และมีกะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่น่ีได
นําทานชม	เกาะไกจูบ	กันซึ่งถือวาเป็นสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ	2	เกาะหันหนา

เขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน
บริการอาหารกลางวันบนเรือ	**SEAFOOD**	พรอมทัง้ชมทัศนียภาพของอาวฮาลอง

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
ถึงทาเรือฮาลองนําทานเดินทางกลับสูกรุงฮานอย	(4	ชั่วโมง)	ระหวางทางแวะใหทานไดเลือกชมโรงงาน

หยก
สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาตินอยไบ
20.50	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD	645	

**	มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**
22.50	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

	บริการอาหารเชา	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

เป็นหน่ึงในหมูเกาะ	หรือหินขนาดใหญ	ในอาวฮาลอง	ซึ่งชื่อน้ันจะถูกตั้งตามรูป
ทรงตาง	แตเกาะน้ี	มีชื่อวาเกาะไกชน

	บริการอาหารกลางวันบนเรือ	**SEAFOOD**	พรอมทั้งชมทัศนียภาพของอาวฮาลอง

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



มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

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



1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัด

หยุดงาน,การกอจลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง
หรือ	เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว	ซึ่งไมไดเกิด

จากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอก
เหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
12.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนา

ทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง
**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง**

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทาง
ไมนอย	กวา15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21
วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	4	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.	คาระวางน้ําหนักกระเป าไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ



1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ	750	บาท/ทริป/ลูกทัวร	1	ทาน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม

บังคับทิปคะ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,	วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น
2.	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการ	เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดิน
ทางไดตามความเป็นจริง	ในกรณี	เจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนเงินทุกกรณี
5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะ	เดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน


