


1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	จัตุรัสบาดิง
ห	-	สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห	-	ทําเนียบประธานาธิบดี	-	บานพักลุงโฮ	-	วัด
เจดียเสาเดียว	-	เมืองซาปา	-	ตลาด	LOVE	MARKET

Holiday
sapa
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 เมืองซาปา	-	ภูเขาฮามรอง	-	หมูบานกัต๊กัต๊	-	น้ําตกกัต๊กัต๊	-	น้ําตกสีเงิน	หรือ	นาตก
ซิลเวอร	-	เทือกเขาฟานซีปัน

Holiday
sapa
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 เมืองซาปา	-	กรุงฮานอย	-	ทะเลสาบคืนดาบ	-	วัดหง็อกเซิน	-	ถนน	36	สายเกา

Delight
Hotel
Hanoi
หรือ
เทียบ
เทา

4 เมืองนิงหบิงห	-	ลองเรือกระจาด	-	ฮาลองบก	-	สนามบินนอยไบ	-	ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ -

25	ต.ค.	61	-	28	ต.ค.	61 ฿14,100 ฿14,100 ฿14,100 ฿3,700



เชา

05.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้4ประตู2	สนามบินสุวรรณภูมิ
เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย	(TG)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก	(*บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.45	น.	ออกเดินทางสู	กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม	โดยสายการบิน	ไทยแอรเวย	เที่ยวบินที่	TG560
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	1.50	ชัว่โมง)

09.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงฮานอย	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

นําทานสู	ตัวเมืองกรุงฮานอย	เมืองหลวงของเวียดนาม	จะมีอายุครบ	1,000	ปีในปี	ค.ศ.	2010	ซึ่งเมืองแหงน้ี
ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน	ทานไดชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส	ตึก	อาคารที่สําคัญ
ตางๆ

นําทานชม	จัตุรัสบาดิงห	สถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส	ใน
วันที่	2	กันยายน	พ.ศ.	2488	(วันชาติของเวียดนาม)	หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยู	ถึง	48ปี

นําทานชม	สุสานโฮจิมินห	ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห	นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศ
ที่ขัดตอความประสงคของทานที่ตองการใหเผาศพ	(ปิดไมให	เขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร)	นัก
ทองเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบและสํารวม	เขาไปคารวะศพภายในสุสานได	โดยหามนํากลอง
ถายรูป	กระเปาสะพาย	หรือกระเปาถือเขาไปโดยเด็ดขาด

นําทานชม	ทําเนียบประธานาธิบดี	ปัจจุบันใชเป็นที่รับรองแขกบานแขกเมือง	ทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง	มี
ทหารเฝาหามเขาไปใกล	แตมีเชือกกั้นใหถายรูปไดในระยะไกล

นําทานชม	บานพักโฮจิมินห	ที่เคยพํานักอยูในชวงปี	พ.ศ.	2501-2512	บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง	ยกพื้น
ดวยเสาสูง	ชั้นลางโปรงไมมีผนัง	เป็นที่พักผอนและตอนรับแขก	ชั้นบนสุดเป็นหองสมุด	หองทํางาน	และหอง
นอน	บานจะเรียบงาย	สะอาด	มีขนาดเล็ก	สมกับเป็นตัวอยางที่ดี	จนไดรับการยกยองเป็นบิดาของประเทศ
เวียดนาม

นําทานชม	วัดเจดียเสาเดียว	เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก	สรางดวยไมทั้งหลัง	เป็นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาด
เล็ก	ตั้งอยูบนตนเสาเดียวปักอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม	ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดง
อภินิหารมี	10	กร	แตละมือถือของมงคลรวม	8	อยาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	พิเศษ!!!	ภัตตาคารSEN	BUFFET	อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง
นําทานเดินทางสู	เมืองซาปา	ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับชายแดนจีน	อยูในเขต

จังหวัดลาวไก	ตัวเมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	1,650	เมตร	จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี	ที่
น่ีจึงเป็นแหลงปลูกผักและผลไมเมืองหนาวที่สําคัญของเวียดนาม	อีกทั้งยังเป็นดินแดนแหงขุนเขาที่มีความ
หลากหลายของชาติพันธุมากที่สุดในเวียดนามอีกดวย	ในอดีตเมืองน้ีถูกพัฒนาขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาว
ฝรั่งเศส	สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส	(ระยะทาง	245	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4
ชม.)

คํ่า



รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
นําทานอิสระชอปป้ิงที่	ตลาดLove	Market	มีสินคาใหทานเลือกชอปป้ิงมากมาย	ไมวาจะเป็นสินคาพื้นเมือง

ของฝาก	ขนม	กระเปา	รองเทา	ทานสามารถชอปป้ิงใหอยางจุใจ
พักที่	Holiday	sapa	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

เป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมืนหประกาศความเป็นเอกราชใหแก
เวียดนามจากฝรังเศสเมอปี	คศ1945	และตัวจัตุรัสน้ันถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุม
ปฏิวัติ	ที่ไดขับไลชาวฝรั่งเศสที่มายึดครองเวียดนาม

เป็นอนุสรณที่สรางขึน้มาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห	ซึ่งอยูใจกลาง
เมืองโฮจิมินห	และจัตุรัสบาดิงห	เป็นสถานที่ที่ทานไดยืนประกาศเอกราชให
กับประเทศเวียดนาม

ทําเนียบน้ีตั้งอยูในเมืองฮานอย	เคยเป็นที่ทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโด
จีน	มีลักษณะเป็นอาคารทรงโคโลเนียลทาสีเหลืองทั้งหลังที่ฝรั่งเศสสรางขึน้
ในปี	ค.ศ.	1901	ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม	รอบๆ	ทําเนียบมีสวน
ดอกไมและสระน้ําที่มีบรรยากาศอันรมรื่น



บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	1.50	ชั่วโมง)
ที่สุสานโฮจิมินหปิดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร
จากภัตตาคารอาหารกลางวันไปเมืองซาปา	(ระยะทาง	245	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)

เป็นบานที่ลุงโฮ	หรือทานโฮจิมินห	ไดอยูอาศัย	เป็นเวลา12ปี	(คศ	1958-1969)
เป็นบานรูปแบบพื้นบานซึ่งภูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออกเน่ืองจาก
ที่กําลังจะกลายเป็นเปาหมายโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยน้ันยังไมเคยมี
ลูก	และก็ฝันวา	มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว	แลวก็พบและตกหลุมรักกับ
สาวชาวบาน	แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสา
เดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว	ในบอน้ําที่ฝันเห็น

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	SEN	BUFFET	อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	Holiday	sapa	Hotel	หรือเทียบเทา

ตลาดเมืองซาปา	(	Love	market	)	สามารถชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดา
เหลาชาวเขาไดเดินทางมารวมตัวกันอยูที่น่ี	ดวยเครื่องแตงกายประจําเผา
ตางๆ

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	เมืองซาปา	เมืองบนภูเขาที่เจาอาณานิคมฝรั่งเศสสรางไวเป็นสถานที่พักผอนตั้งแตปี	พ.ศ.	2465

ปัจจุบันเป็นเมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในเวียดนาม



ชมบริเวณ	หุบเขาปากมังกร	Ham	rong	mountain	ซึ่งทานจะไดชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา

นําทานชม	ดอกไมเมืองหนาวนานาพรรณ	อันสวยงาม	บนภูเขาเล็กๆ	กลางเมืองซาปา	(มีความสูง
ประมาณ	150	เมตร)

นําทาน	เดินเทาขึ้นไปเทีย่วบนภูเขาลูก	อันเป็นแหลงศึกษาหาความรูทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ
ไมนานาชนิดที่หายากตลอดจนไมดอกเมืองหนาวนานาพันธุสวยสดงดงามมากในชวงฤดูหนาว

จากน้ันขึน้ไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกน้ี	ซึ่งทําเป็นบันไดสลับกับทางเดินเทาพื้นราบผานสวนหิน
ธรรมชาติรูปรางแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีสําหรับทางขึน้จุดชมวิวน้ันวกไปเวียนมาคลายเดินอยูในเขาวงกต
จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถายภาพของ	เมืองซาปา	รายลอมไปดวยเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล	ก็
จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน	เป็นภาพที่สวยงามคุมคาจากการที่ทานไดมาชม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	หมูบานชาวเขากาตกาต	เป็นชาวเขาเผามงเกาแกของเมืองซาปา	ชมทิวทัศนอันสวยงาม
นําทานชม	ไรนาขัน้บันไดของชาวเขา	ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา	สวยงามดังภาพวาด

นําทานเดินชม	วิถีชีวิตและความเป็นอยูของชาวเขา	ภายในหมูบาน	ชมสินคาพื้นเมืองของที่ระลึก	ชมชีวิต
พื้นถิ่นของชนเผาหลากหลาย	โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง	และเลือกซื้อสินคาหัตถกรรมของชาวเขาภายใน
หมูบาน

นําทานชม	น้ําตกกัต๊กัต๊	อีกหน่ึงความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา

จากน้ันนําทานชม	น้ําตกซิลเวอร	(Silver	Waterfall)	เป็นน้ําตกที่มีความสวยงาม	และสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจนตั้งแตระยะไกล	มีความสูงประมาณ	100	เมตร	มีหลาย	ระดับชั้น	สายน้ําไหลลัดเลาะตามหนาผาลง
มาอยางสวยงาม	ทานสามารถเดินชมความสวยงามของน้ําตกตามชั้นตางๆ	เพื่อเก็บภาพความประทับใจ	พรอม
ภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว

นําทานสู	ฟานซีปัน	ทามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละลองอยูรอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิว
ในระดับความสูง	3,143	เมตร	จุดที่ไดรับการขนานมานวาเป็นหลังคาแหงอินโดจีน	ดวยทิวทัศนแบบพาโนรามา
พรอมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี	อิสระเก็บภาพความประทับใจ	(คาใชจายในการขึ้นกระเชาเพื่อ
สัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน	ไมรวมในคาบริการทัวร)

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น	สุดพิเศษ!!	สุกี้ปลาแซลมอล
พักที่	Holiday	sapa	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด



***คาใชจายในการขึน้กระเชาเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน	(ไมรวมในคาบริการทัวร)***

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

หมูบานแหงน้ีอยูหางจากเมืองซาปา	3	กิโลเมตร	หมูบานกัตกัต	เป็นหมูบาน
เกาแกของชาวเผามงซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน	มีเครื่องแตงกายที่นิยมโทน
สีน้ําเงินเขมหรือดํา	ที่น่ีมีวิวทิวทัศนของไรนาขั้นบันได	นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางมาเที่ยวชมหมูบานน้ีไดงาย

เป็นน้ําตกที่อยูใกลกันกับหมูบานชาวเขากัต๊กัต๊	ถือเป็นอีกหน่ึงความสวยงาม
ตามธรรมชาติของเมืองซาปา

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

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	พิเศษ!!	สุกี้ปลาแซลมอล

	Holiday	sapa	Hotel	หรือเทียบเทา



เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานออกเดินทางกลับสู	กรุงฮานอย	เสนทางเดิม	(ระยะทาง	245	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ

4	ชม.)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานกลับสู	กรุงฮานอย	เมืองหลวงของเวียดนาม	นครหลวงเกาแก	ซึ่งจะมีอายุครบ	1000	ปีในปี	ค.ศ.

2010	กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยาง
เหนียวแนน	ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส	ตึก	อาคารที่สําคัญตาง	ยังคงเป็นการกอสรางและนําทานชมรอบ
เมืองฮานอย	บานเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
นําทานไปชม	ทะเลสาบคืนดาบ	ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย	มักมีชาวฮานอยและนักทองเที่ยวมา

น่ังพักผอนบริเวณริมทะเลสาบแหงน้ี

นําทานชม	วัดหงอกเซิน	อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก	ซึ่งเป็นเกาะเล็ก	ๆ	ในทะเลสาบ	มีสีแดงสดใส
ถือเป็นเอกลักษณอยางหน่ึงของกรุงฮานอย

นําทานชอปป้ิงอยางจุใจอยูที่	ถนน	36	สาย	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	Delight	Hotel	Hanoi	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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



จากโรงแรมไปกรุงฮานอย	(ระยะทาง	245	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)

วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	Delight	Hotel	Hanoi	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	นิงหบิงห	เพื่อลองเรือจางอาน	(นัง่เรือกระจาด)	ซึ่งเป็นสถานที่ทองเที่ยวภูมิทัศน

ความงามทางธรรมชาติ	ที่นักทองเที่ยวใชเป็นจุดหมายปลายทางทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึงในเวียดนาม	และ
จางอานยังไดรับการยกยองใหเป็น	ฮาลองบก	เน่ืองจากมีเขาหินปูนและถํ้าคลายกับที่อาวฮาลอง	เป็นระบบ
นิเวศที่สําคัญ	มีพันธุพืชหายากและสัตวป าสงวนอาศัยอยู	เป็นจํานวนมาก
นําทานลองเรือชมบรรยากาศผานถํ้า	ธรรมชาติภูเขาหินปูน	ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ	สลับซับซอน

สุดลูกหูลูกตา	งามเกินบรรยาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระ

คํ่า

20.25	น.	ออกเดินทางจาก	กรุงฮานอย	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบิน	ไทยแอรเวย	เที่ยวบินที่	TG565	(ใช
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	1.40	ชัว่โมง)	(*บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

“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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	10	ทาน	ใน
กรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

	

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และ	กรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	พรอมกับเตรียม
เอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	20	วัน	ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที	่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

	

คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาที่พักหองคู	ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร	ดังที่ระบุในรายการ

คาเขาชม	ดังที่ระบุในรายการ

คารถนําเที่ยว	ดังที่ระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

	

คาใชจายสวนตัว	เชน	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือรายการทัวร	คาซักรีด	คามินิบาร	คาโทรศัพท	ฯลฯ

คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด	(23	กิโลกรัม)

คาทําหนังสือเดินทาง

คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

คาทิปคนขับรถ	ไกดทองถิ่น	วันละ	150	ตอทาน	/	600	บาทตอทิป



ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

คาขึน้กระเชาฟานซีปัน	(คาบัตรประมาณ	40	USD.)

	

หนังสือเดินทาง	(Passport)	ของผูเดินทางตองมีอายุไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

อาหารครบทุกมื้อ-การบินไทย	น้ําหนักกระเปา	23	กก.
หากทานที่ตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิด
ขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไมสะดวก

ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

	

ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทาง
ได	15วัน	กอนการเดินทาง)


