


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	สะพานไอเฟล	หรือ
สะพานเจ็ดสี	-	ลาวไก	-	เมืองซาปา	-	หมูบานกัต๊กัต๊	-	น้ําตกสีเงิน	หรือ	นําตก
ซิลเวอร	-	ตลาดซาปา

พักที่
HOLIDAY
SAPA	HOTEL
3	ดาว	หรือ
เทียบเทา

2 เมืองซาปา	-	เทือกเขาฟานซีปัน	-	ภูเขาฮามรอง	-	กรุงฮานอย

พักที่
DELIGHT
HANOI
HOTEL	3	ดาว
หรือเทียบเทา

3 ตามกก	-	เมืองฮาลอง	-	อาวฮาลอง	-	ตลาดไนทบาซาร

พักที่
NEWSTAR
HALONG
HOTEL	3	ดาว
หรือเทียบเทา

4 อาวฮาลอง	-	ถํ้าสวรรค	หรือ	ถํ้านางฟา	-	หมูบานชาวประมง	-	เกาะไกชน	-
กรุงฮานอย	-	ถนน	36	สายเกา	-	สนามบินนอยไบ	-	สนามบินดอนเมือง

7	ก.ค.	61	-	10	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,900 ฿10,900 ฿3,500

14	ก.ค.	61	-	17	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,900 ฿10,900 ฿3,500

21	ก.ค.	61	-	24	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,900 ฿10,900 ฿3,500

4	ส.ค.	61	-	7	ส.ค.	61 ฿11,900 ฿11,900 ฿10,900 ฿3,500

18	ส.ค.	61	-	21	ส.ค.	61 ฿11,900 ฿11,900 ฿10,900 ฿3,500

25	ส.ค.	61	-	28	ส.ค.	61 ฿11,900 ฿11,900 ฿10,900 ฿3,500



ชวงเชา
04.30	น.	พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	เคาทเตอรสายการบินไทยแอร

เอเชียประตู	1Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาทีอ่ํานวยความสะดวกแกทุกทาน(รับชุดของแถมทีห่ัวหนา
ทัวร	ณ	วันเดินทางคะ)

07.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงฮานอยโดยเทีย่วบิน	FD	642	(บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว
(เวลาทองถิน่ทีเ่วียดนาม	เทากับประเทศไทย)

จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงฮานอย	เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ที่ตั้งอยูภาคเหนือ	เป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา	2,000	ปี

นําทานเดินทางขามแมน้ําแดง	แมน้ําสายลอยฟาที่อยูสูงกวาตัวเมือง	ทานจะเห็น	สะพานเหล็ก	แหงแรกของ
เวียดนาม	ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส	ปัจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทาน้ัน	กรุงฮานอยในอดีตไดรับ
การกลาวขานวาเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย	เรียกกันวา	“Little	Parris”	เป็นเมืองหลวงที่ไดรับการวาง
ผังเมืองไวอยางดี	มีทะเลสาบและแมน้ําลอมรอบเมือง	เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา	12	แหง	จึงไดชื่อวา
City	of	Lakes	มีถนนหนทางที่รมรื่นดวยตนไมใหญ	มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล	ที่งดงามโดดเดน
มากกวาเมืองใด	ๆ	ในอินโดจีน	ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนห
เมืองหลวงแหงน้ีอยางไมเสื่อมคลายชมตัวเมือง	ฮานอย	นครหลวงเกาแก	ซึ่งจะมีอายุครบ	1000	ปีในปี	ค.ศ.
2010	กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยาง
เหนียวแนน	ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส	ตึก	อาคารที่สําคัญตางๆ	ยังคงเป็นการกอสราง	สไตลฝรั่งเศส	ตนไม
สองขางทางอายุกวารอยปี	ใหความรมรื่น	และสบายตายิ่งนัก

หลังจากน้ัน	เดินทางสู	จังหวัดลาวไก	โดยเสนทางดวนจากโนยบาย	ดวยระยะทางกวา	245	กิโลเมตร

เดินทางตอไปยัง	เมืองซาปา	ซึ่งเป็นอําเภอหน่ึงตั้งอยูในจังหวัดลาวไก	ดวยระยะทางประมาณ	40	กิโลเมตร
(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ	5	ชั่วโมง)	ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ	1500	เมตร

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	หมูบานชาวเขา	Cat	Cat	Village	หมูบานชาวเขาเผามงดํา	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ

ชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได	ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา

จากน้ันนําทานเดินทางไปชม	น้ําตก	Silver	Water	Fall	(น้ําตก	ThacBac)	น้ําตกสีเงิน	ที่ขึน้ชื่อในเมืองซา
ปา

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล

พาทุกทานชม	ตลาดซาปา	ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ	ที่ออกมาจับจายซื้อขายกันอยางมีสีสัน

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก	HOLIDAY	SAPA	HOTEL	3	ดาว	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

ความคลาสสิคของ	สะพานไอเฟล	ซึ่งออกแบบโดย	Mr.	Gustave	Eiffle	ซึ่งเป็น
คนเดียวกับที่ออกแบบหอไอเฟลที่กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	แตคนไทยมักเรียกวา
“สะพานเจ็ดสี”	เพราะจะมีการเปิดไฟสลับแสงสี	ซึ่งมีเฉพาะวันเสาร	อาทิตย
เทาน้ัน

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



รับชุดของแถมทีห่ัวหนาทัวร	ณ	วันเดินทาง

บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	
หมายเหตุ	สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่น่ังและ	Hot	Seatบริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงค

ตองการน่ังแถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกที่น่ังได	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุประบบ	Randomไม
สามารถล็อกที่น่ังได	ที่น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันในคณะ	ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

*	ในกรณีตองการล็อกที่น่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกที่น่ังไปกลับ	200	บาท/ทาน/เที่ยว

*	ตองการล็อคที่น่ังแถวหนา	Hot	Seat

แถวที่	1	คาบริการล็อกที่น่ัง	ขาละ	500	บาท/เที่ยว/ทาน	ไปกลับ	1,000	บาท/ทาน

แถวที่	2-5	คาบริการล็อกที่น่ัง	ขาละ	400	บาท/เที่ยว/ทาน	ไปกลับ	800	บาท/ทาน

แถวที่	6-8	คาบริการล็อกที่น่ัง	ขาละ	200	บาท/เที่ยว/ทาน	ไปกลับ	400	บาท/ทาน

กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ*

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	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล

	พักที่	HOLIDAY	SAPA	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ตลาดน้ีถือเป็นสีสันของเมืองซาปาอีกที่หน่ึง	ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวเผาตางๆนํา
ของมาซื้อ-ขายกัน	และจะแออัดมากในวันเสารซึ่งที่เด็ดจะอยูที่อาหารเชาและ
กลางวันในตลาด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



หลังอาหาร	นําทานเดินทางสู	จุดชมวิวทีสู่งทีสุ่ดในซาปา	ชมทัศนียภาพของ	เมืองซาปา	รอบดานราย
ลอมไปดวยเทือกเขา	และเทือกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนานในประเทศจีน	และจะมียอดเขาที่สูง
โดดเดนที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ	คือ	ฟานซีปัน	(Fansipan)	ของเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซินน้ี	นับวาเป็นยอดเขา
ที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน	สูงถึง	3,143	เมตร

นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน	ยอดเขาฮัมรอง	ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม	ชมทิวทัศนเมือง
ซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา	เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองฮานอย	เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ	(ประมาณ	5	ชั่วโมง)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก	DELIGHT	HANOI	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

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

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

	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



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	DELIGHT	HANOI	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร	นําทานเดินทางสู	ตามกก	(Tam	Coc)	หมายถึงถํ้าสามถํ้า	ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจง
สรางโดย	สายลมและกระแสน้ํา	เมื่อครั้งน้ําทะเลยังทวมถึง	ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือ
พายลองตามแมน้ํา	Hoang	Long	ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ	ภูเขาสองฝ่ังแมน้ําซึ่งมี
ความยาวหลายกิโลเมตร	Tam	Coc	ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย	สายลมและกระแสน้ํา	เมื่อครั้ง
น้ําทะเลยังทวมถึง	ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐานภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทาน
เปรียบเหมือน	“กุยหลินของจีน”

เพลิดเพลินกับ	การนัง่เรือกระจาด	ลองเรือผานทองน้ํา	สองขางทางเป็นทุงนาขาว	ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมี
ชาวไร	ชาวนา	ใหเห็นอยางเพลินตา	สลับกับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ	สลับซับซอนราวกับภาพสามมิติ

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองฮาลอง	ระหวางทางชมสภาพความเป็นอยูและวิถีชีวิตอาคารบานเรือนในปัจจุบันของชาว

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

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

หลังอาหารนําทาน	ชอปป้ิง	Night	Market	เมืองฮาลอง	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมาย
จากเมืองฮาลอง

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก	NEWSTAR	HALONG	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตามกกถือเป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวอันมีชื่อของเมืองนิงหบิงห	มีความหาย
คือถํ้าสามถํ้า	ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดยสายลมและกระแส
น้ําเมื่อครั้งน้ําทะเลยังทวมถึง	ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐานลง
เรือพายลองตามแมน้ํา	Hoang	Long

	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

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก	ซึ่งชื่อน้ันตั้งขึน้มาจากตํานานของชาวพื้นบานที่แปล
วา	"สถานที่	ที่มังกรลงมาอยู"	ซึ่งอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินยื่นขึน้มานับพัน
ทําใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	NEWSTAR	HALONG	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ต	(Dalat	at	Night)	ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน	ไนทมาเก็ต	ที่อยู
ริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด	ผมเขาใจวามีทุกวันนะครับ	มีรานขาย
อาหารริมถนน	มีจักยานใหเชาป่ันเลน	มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน	เขียน
หนังสือภาษาเวียดนาม	mr.hotsia	ไดไปใชบริการใหเขาวาดรูปเหมือนใหรูปละ
150	บาทครับ	ดูดานลางสิเหมือนไหม	และผมยังจางใหเขาเขียนคําวา
www.hotsia.com	ดียูริกเวียดนาม	เขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับ	เป็นที่
ระลึกที่ผมมาเที่ยวถึงเมืองดาลัดแหงน้ี

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาด
โดยจิตรกรเอก	อาวฮาลอง	ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา	1,900	เกาะ	ไดรับการประกาศเป็นมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโกอาวแหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของ
เกาะตางๆทั้ง	เกาะหมา	เกาะแมว	เกาะไกชน	ฯลฯ

นําทานชม	ถํ้าสวรรค	ชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่งนัก	ถํ้าแหงน้ีเพิ่งถูกคน
พบเมื่อไมนานมาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆ	ในถํ้าซึ่งบรรยากาศภาย	ในถํ้าทานจะชมความ
สวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีที่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆ	มากมายทั้งรูป
มังกรเสาคํ้าฟาพระพุทธรูปศิวลึงค

ชมแพชาวประมง	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเป็นที่อยูอาศัยและมีกะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตว
ทะเล	เชน	กุง	หอย	ปู	ปลา	ทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสด	ๆ	จากที่น่ีได

นําทานชม	เกาะไกจูบกัน	ซึ่งถือวาเป็นสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ	2	เกาะหันหนา
เขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน



บริการอาหารกลางวันบนเรือ	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษไวนแดง	DALAT**	พรอมทั้งชมทัศนียภาพของ
อาวฮาลอง

ชวงบาย
ถึงทาเรือฮาลอง	นําทานเดินทางกลับ	สูกรุงฮานอย	(4	ชัว่โมง)

ระหวางทางแวะใหทานไดเลือกชม	โรงงานหยก

จากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงถนน	36	สาย	มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย	กระเปา	เสื้อผา
รองเทา	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ

สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาตินอยไบ

ชวงคํ่า
20.50	น.	เดินทางกลับ	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD	645

(บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	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

ชมหมูบานชาวประมง	ทานสามารถสั่งอาหารทะลสดๆ	จากกระชังใหทางเรือ
ปรุงเสริมกับอาหารกลางวันไดอีกดวย

เป็นหน่ึงในหมูเกาะ	หรือหินขนาดใหญ	ในอาวฮาลอง	ซึ่งชื่อน้ันจะถูกตั้งตามรูป
ทรงตาง	แตเกาะน้ี	มีชื่อวาเกาะไกชน



บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	บริการอาหารกลางวันบนเรือ	ณ	ภัตตาคาร	SEAFOOD	เป็นอาหารทะเลสไตลเวียดนาม

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

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

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

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



**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง**

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.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว
ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเทีย่ว	(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิด
เหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)

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	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด

12.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม
ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(15	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ	ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

13.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนา
ทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21	วัน)

ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋

ที่พักโรงแรมตามรายการ	3	คืน	พักหองละ	2-3	ทาน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)



อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)

คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบคารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)

ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)

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	600	บาท/	ทริป/	ลูกทัวร	1	ทาน	(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศคะ)

6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ	(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม
บังคับทิปคะ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

รายละเอียดหองพักทีป่ระเทศเวียดนาม
หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	หองเดี่ยว	(Single),	หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	(Triple

Room)

หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1เตียงใหญกับ
1	เตียงเสริม

โรงแรมในเวียดนามหองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมีอางอาบน้ํา	บางโรงแรมแตละชั้น
จะมีเพียงไมกี่หองซึ่ง

ในนกรณีมาเป็นครอบครัวใหญใชหลายหอง	หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจ
จะไมมีลิฟต	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง

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
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี

5.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง
ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด


