
#12114 ทัวรเวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน ลองเรือ
อาวฮาลองเบย ถํ้านางฟา ชมโชวหุนกระบอกนํ้า บิน FD
ทัวรเวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วิหารวรรณกรรม ชอปปงตลาดกลางคืน
ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ชอปปงถนน 36 สาย สุสานลุงโฮ วัดเจดียเสา
เดียว พิพิธภัณฑโฮจิมินห



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย - วิหารวรรณกรรม หรือ
วัดแหงวรรณกรรม - เมืองฮาลอง - ตลาดกลางคืนฮาลอง   

CONG DOAN
HA LONG
HOTEL หรือ
เทียบเทา

2 อาวฮาลอง - ถํา้สวรรค หรือ ถํา้นางฟา - กรุงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน
- ถนน 36 สายเกา - การแสดงหุนกระบอกน้ํา หรือ โชวหุนกระบอกน้ํา   

MOON VIEW
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - วัดเจดียเสาเดียว - พิพิธภัณฑโฮจิมินห - ทะเลสาบตะวัน
ตก - เจดียเตร่ินกว็อก - ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย -
วิหารวรรณกรรม หรือ วัดแหงวรรณกรรม - เมืองฮาลอง -
ตลาดกลางคืนฮาลอง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยเจาหนาท่ีของบ
ริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

07.00 น. นําทานเหินฟาสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี FD642

08.45 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานชม วัดแหงวรรณกรรม วัดโบราณ ท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานนับรอยปี เป็นมหาวิทยาลัยแหงแรกและเป็นสถาน
ท่ีใชสอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบดวยปายหินประกาศรายชื่อผูสอบผานเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจาขง
จ้ือ และสานุศิษย ปัจจุบันเป็นวัดท่ีนักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับใหลตัง้อยูใน จังหวัดกวางนิงหซ่ึงจังหวัดน้ีจะมีพรมแดนรวมกับจีนทาง
ทิศเหนือ โดยรถโคชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม) ใหทานสัมผัสบรรยากาศ
ขางทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูการเกษตรกรรมและนาขาวเขียวขจี (Thanh Medical Shop อิสระชอปป้ิงรานยา ระหวาง
ทาง)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

อิสระชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ี ตลาดกลางคืน ใหทานไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเป็นกระเปา
หรือสินคาพ้ืนเมืองตางมากมาย

พักท่ี CONG DOAN HA LONG HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทาพักท่ีฮาลอง 1 คืน

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย

 เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 อาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค หรือ ถ้ํานางฟา - กรุงฮานอย -
ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา - การแสดง
หุนกระบอกน้ํา หรือ โชวหุนกระบอกน้ํา

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

วิหารวรรณกรรม หรือ วัดแหงวรรณกรรม
เป็นวัดท่ีตัง้ขึน้มาเพ่ือสักการะเทพเจาขงจ้ือ นักปราชญท่ีนาเล่ือมศัยชาวเวียดนาม สราง
ขึน้เมื่อ ราวๆ1000ปีท่ีแลว และไดถูกบูรณะมาแลวหลายครัง้ ลาสุดเมื่อปี คศ2000 สมัย
พระเจาหลีแถงหโตง (Ly Thanh Tong) อุทิศใหแดขงจ้ือ วิหารน้ีอยูติดกับกว็อกตื่อยาม
(Quoc Tu Giam) เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแหงชาติแหงแรก
ของเวียดนาม ตอมาสมัยราชวงศตรันไดเปล่ียนชื่อเป็นกว็อกช็อกเวียน (Quoc Hoc
Vien) บริเวณตรงหัวมุมทางเขาดานหนาจะมีซุมสลักดวยหินขอความ “ขอใหผูมาเยือนลง
จากหลังมากอนท่ีจะเขาไปขางใน”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองฮาลอง บาย

ฮาลอง แปลวา "มังกรรอนลง" ซ่ึงมาจากตํานานพ้ืนบานวา ในอดีต มีขาศึกจํานวน
มหาศาล จะมาบุกรุกและยึดครองเวียดนาม โดยผานทางฮาลองเบยน้ี กษัตริยเวียดนาม จึง
ทรงทําพิธีขอใหสวรรคชวย จักรพรรดิหยกผูปกครองสวรรคจึงโปรดให มังกรแมลูกคูหน่ึง
ลงมาชวยชาวเวียดนาม นางจึงรอนลงมาพรอมกับพนหยกจํานวนมหาศาล ทําลายเรือของ
ผูรุกรานจนพินาศสิน้ หยกเหลาน้ันเมื่อตกลงสูอาวฮาลอง ก็กลายเป็นเกาะนอยใหญ จน
มาถึงทุกวันน้ี

ตลาดกลางคืนฮาลอง คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 CONG DOAN HA LONG HOTEL หรือเทียบเทา

ตลาดกลางคืน (Night market) ชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีใหทานได
เพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเป็นกระเปา หรือสินคาพ้ืนเมืองตางมากมาย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือ ลองเรือชมความงดงามของ อาวฮาลองเบย เชิญทานสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณของอาว
ฮาลอง จนทําใหไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย
ของธรรมชาติท่ีไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม

้ ้ ่



นําทานเขาชม ถํา้นางฟา ชมหินงอกหินยอยตางๆภายในถํา้ ท่ีประดับตกแตงดวยแสงสีสวยงาม หินแตละกอนจะมีลักษณะ
คลายกับสัตวตามแตทานจินตนาการ

บาย

บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟ ูด) ทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง

นําทานเดินทางสูตัวเมืองฮานอย มีความหมายวา “เมืองท่ีมีแมน้ําไหลผาน”ซ่ึงหมายถึงแมน้ําแดงท่ีไหลผานตัวเมืองฮานอย
อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ปี

นําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา กษัตริยแหงเวียดนามได
สงครามกับจีนมาเป็นเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือท่ีทะเลสาบแหงน้ี
ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกครัง้
และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี

นําทานชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซ่ึงมีความเชื่อวา เตาตัวน้ี
คือเตาศักดิส์ิทธิ ์1 ใน 2 ตัวท่ีอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเป็นเวลาชานาน

อิสระชอบป้ิง ถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ของท่ีระลึกตางๆ ฯลฯ

นําทานชมการแสดง ระบําตุกตาน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความ
สามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะ
ละคร) นําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา พักท่ีฮานอย 1 คืน

อาวฮาลอง

ถํ้าสวรรค หรือ ถํ้านางฟา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก ซ่ึงชื่อน้ันตัง้ขึน้มาจากตํานานของชาวพ้ืนบานท่ีแปลวา "สถาน
ท่ี ท่ีมังกรลงมาอยู" ซ่ึงอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินย่ืนขึน้มานับพัน ทําใหเป็นสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีงดงาม ตัง้อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ถํา้หินงอกหินยอย แหงอาวฮาลอง เป็นถํา้ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในระแวก ซ่ึงมาความโดด
เดนตรงท่ีหินเหลาน้ีมีรูปทรงท่ีมีหลากหลาย แลวแตคนจะตีความตามจินตนาการ เป็นถํา้
ท่ีมีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟาท่ีถูกสรางจากธรรมชาติติดอยูผนังถํา้อยาง
มหัศจรรย ตามประวัติท่ีเลาขานกันมาคือ มีนางฟาเขามาอาบน้ําในถํา้แหงน้ี เกิดหลงใหล
ชายหน ุมท่ีเป็นมนุษย เลยไมคิดอยากจะกลับสวงสวรรค จนกระท่ังลวงเลยไป กลุมนางฟา
ทัง้หลายเลยกลายเป็นหินติดอยูตามผนังถํา้อยางอัศจรรย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือนําเท่ียว เมนู ซีฟ ูด

กรุงฮานอย บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนาน้ันเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครัง้คราวตัง้แตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตัง้
อยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี และ
งานหัตถกรรม



วันท่ี 3 สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - วัดเจดียเสาเดียว - พิพิธภัณฑโฮ
จิมินห - ทะเลสาบตะวันตก - เจดียเตร่ินกว็อก - ทาอากาศยาน
นานาชาติโหนยบาย - ทาอากาศยานดอนเมือง

ทะเลสาบคืนดาบ

วัดหง็อกเซิน

ถนน 36 สายเกา

การแสดงหุนกระบอกนํ้า หรือ โชวหุนกระบอกนํ้า

ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ซ่ึงเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว แตเพราะตํานานท่ีวากัน
วา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับบนเรือใน
ทะเลสาบ ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพ่ือเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักรพรรดิเล
เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในน้ํา จึงไดชื่อใหมวา ทะเลสาบคืน
ดาบ

วัดท่ีขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตัง้อยูบนทะเลสาบคืนดาบซ่ึงมีหนาตาท่ีเป็น
เอกลักษณ ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพ้ืนท่ีเมื่อ 150
ปีท่ีแลว

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุก-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีน้ันก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

หุนกระบอกน้ําเป็นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับความรักชาติ
อยางรุนแรงซ่ึงปลูกฝังกันมาในจิตใจชาวเวียดนาม นักเชิดหุนกระบอกจะยืนอยูหลังฉาก
ในน้ําท่ีทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคล่ือนไหวของหุนดวยไมไผลํายาว เทคนิคการเลนได
ถูกเก็บงําเป็นความลับอยางมิดชิด แมปัจจุบันน้ี นักเชิดหุนอาวุโสทัง้หลายยังไมใครยอม
ถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน ทุกวันน้ี ชม
การแสดง โชวหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม
และมีแหงเดียวในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 MOON VIEW HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม สุสานลุงโฮ สรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1973 ชมรางของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห ซ่ึงไดรับการอาบน้ํายา
เป็นอยางดีอยูในโลงแกวภายในหองท่ีควบคุมอุณหภูมิคงท่ี (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินหจะปิดทุกวันจันทร, วันศุกร และตลอดทัง้
เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แตสามารถชมบริเวณภายนอกได) ชมบานพักท่ีอยูอาศัยของทานอดีตประธานธิบดี
โฮจิมินหซ่ึงครัง้หน่ึงใชเป็นศูนยบัญชาการในสงครามเวียดนาม

้ ่ ่ ้



จากน้ันชม วัดเจดียเสาเดียว One Pillar Pagoda ท่ีมีอายุกวา 400 ปี เป็นเจดียไมท่ีมีความงดงามมาก ตัง้อยูบนเสาตน
เดียวกลางสระบัวเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแตโบราณ

นําทานชม พิพิธภัณฑโฮจิมินห สถานท่ีแสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรูเพ่ือกอบกูชาติ ภายใน
อาคาร มีการจัดแบงเป็นหองตาง ๆ จัดแสดงงานศิลปะ และภาพถายตางๆซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีอดีตประธานาธิบดีฯเคยทําเมื่อครัง้มี
ชีวิตอยูพรอมทัง้มีหองจัดนิทรรศการ, หองสมุด, หองวิจัย และหองประชุม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Buffet Sen)

นําทานชม ทะเลสาบตะวันตก ซ่ึงเป็นทะเลสาบขนาดใหญของกรุงฮานอย

จากน้ันชม เจดียเฉินกวอก เป็นหน่ึงในเจดียท่ีเกาแกท่ีสุดของเวียดนาม มีแผนศิลาจารึกท่ีมีอายุตัง้แตปี ค.ศ. 1639 เลาถึง
ประวัติศาสตรอันยาวนานของเจดียน้ี

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอรเอเชียเท่ียวบินท่ี FD645

22.40 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห

วัดเจดียเสาเดียว

พิพิธภัณฑโฮจิมินห

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอนุสรณท่ีสรางขึน้มาเพ่ือระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห ซ่ึงอยูใจกลางเมืองฮานอย
ไมไกลจากจัตุรัสบาดิงห เป็นสถานท่ีท่ีทานไดยืนประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนาม

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีท่ีแลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยน้ันยังไมเคยมีลูก และก็
ฝันวา มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว แลวก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบาน แลวก็ได
ลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียท่ีมีเสาเดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว ใน
บอน้ําท่ีฝันเห็น

ตัง้อยูหลังสวนสาธารณะใกลๆ กับจัตุรัสบาดิงห เดินผานสวนสาธารณะท่ีมีเจดียเสาเดียว
ตัง้อยู ก็จะพบกับพิพิธภัณฑโฮจิมินห เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหมขนาดใหญ มีการจัด
แสดงนิทรรศการมากมาย มีการถายภาพขาวดํา ในสมัยสงคราม ซ่ึงจะไดเห็นความเป็นอยู
ของเหลาทหารกูชาติอีกดวยและเรื่องราวการสูรบในสมัยครามเวียดนาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Buffet Sen

 บาย



 หมายเหตุ สุสานโฮจิมินหจะปิดทุกวันจันทร, วันศุกร และตลอดทัง้เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แตสามารถชมบริเวณ
ภายนอกได

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทะเลสาบตะวันตก

เจดียเตริ่นกว็อก

ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญท่ีสุดในเมืองฮานอย

วัดท่ีมีเจดียเกาแกท่ีสุดของเวียดนาม มีความสูงกวา 10 ชัน้ เป็นงานศิลปะผสมของจีน
เวียดนามและญ่ีป ุน

ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ

คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

การชําระเงิน
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

2. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ
ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจ
แปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุม
เรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **

- เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 600 บาท /ทริป/ตอทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน

ขึน้ไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา



หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 600บาท/ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตาม

แตทานจะเห็นสมควร

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทัง้หมด

2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทัง้หมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ในกรณีท่ีไมสามารถเดิน
ทางได

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


