
#15876 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
อาวฮาลอง ถํ้านางฟา บิน TG
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง
อกเซิน จัตุรัสบาดิงห สุสานโฮจิมินห ทําเนียบประธานาธิบดี บานพักโฮจิมินห วัด
เจดียเสาเดียว ถนน 36 สาย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - ฮาลอง -
ตลาดกลางคืนฮาลอง   

New
star
Hotel
HA
LONG
หรือ
เทียบเทา

2 ลองเรืออาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค (ถ้ํานางฟา) - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน   

Delight
Hotel
HA
NOY
หรือ
เทียบเทา

3 จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย - บานพักลุงโฮ -
วัดเจดียเสาเดียว - เจดียเตร่ินกว็อก - ถนน 36 สายเกา - ทาอากาศยานนอยไบ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย.
63

฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿5,500

13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย.
63

฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย -
วิหารวรรณกรรม - ฮาลอง - ตลาดกลางคืนฮาลอง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการ
บินไทยแอรเวย (TG) ทานจะพบกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

07.45 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินไทยแอรเวย เท่ียวบินท่ี TG560 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

09.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูเมืองฮานอย ซ่ึงเป็น
นครหลวงเกาแกท่ีมีอายุครบ 1,000 ปีในค.ศ.2010 เมืองฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแหงน้ียังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน

นําทานชม วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สรางขึ้นในสมัยพระเจาหลีไทโตง อุทิศใหแดขงจ้ือ วิหารน้ีอยู
ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแหงชาติแหงแรกของเวียดนาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม. โดยรถโคชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร
ระหวางทางชมทิวทัศนสองขางทางท่ีเป็นหมูบานสลับกับทองนาท่ีจะเปล่ียนไปตามฤดูกาล (ระหวางการเดินทางแวะรานคาอิสระ
พักผอนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากทางรานคา) ในปี ค.ศ.1994 องคการ UNESSCO ประกาศให อาวฮาลอง
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศขางทาง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานชอบป้ิงท่ี ตลาดกลางคืนอาวฮาลอง (Night Market) ใหทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก เชน กระเปา ไม
หอมแกะสลัก เสื้อผา เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ

พักท่ี New star Hotel HA LONG หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานนอยไบ

 เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 อาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค (ถ้ํานางฟา) - ฮานอย - ทะเลสาบคืน
ดาบ - วัดหง็อกเซิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ฮานอย

วิหารวรรณกรรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

เป็นวัดท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือสักการะเทพเจาขงจ้ือ นักปราชญท่ีนาเล่ือมศัยชาวเวียดนาม สราง
ขึ้นเมื่อ ราวๆ1000ปีท่ีแลว และไดถูกบูรณะมาแลวหลายครั้ง วิหารน้ีอยูติดกับกว็อกตื่อ
ยาม (Quoc Tu Giam) เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแหงชาติแหง
แรกของเวียดนาม ตอมาสมัยราชวงศตรันไดเปล่ียนชื่อเป็นกว็อกช็อกเวียน (Quoc Hoc
Vien) บริเวณตรงหัวมุมทางเขาดานหนาจะมีซุมสลักดวยหินขอความ “ขอใหผูมาเยือนลง
จากหลังมากอนท่ีจะเขาไปขางใน”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮาลอง บาย

เป็นเมืองทางตอนเหนือของหมูเกาะฮาลองเบยของเวียดนาม ฮาลอง แปลวา "มังกรรอน
ลง" ซ่ึงมาจากตํานานพ้ืนบานในอดีต เมืองน้ีถือเป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของ
เวียดนามตอนเหนือ ท่ีมีทาเรือน้ําลึกท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของเวียดนาม และยังเป็นเมือง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญจากการเป็นท่ีตั้งของอาวฮาลองเบย หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวทางทะเลท่ี
สวยงามติดอันดับโลก

ตลาดกลางคืนฮาลอง คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 New star Hotel HA LONG หรือเทียบเทา

เป็นตลาดกลางคืนประจําเมืองฮาลอง ใหชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ท่ีใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเป็นกระเปา หรือสินคาพ้ืนเมืองตางมากมาย



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานออกเดินทางสูทาเรือ เพ่ือลองเรือชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก
อาวฮาลอง ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1969 เกาะ ไดรับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคการยูเนสโก อาวแหงน้ีเต็ม
ไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะแกงตาง ๆ ท้ังเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ

นําทานชม ถํ้านางฟา ชมหินงอกหินยอยมากมาย ลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถํ้าแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเมื่อไมนาน
มาน้ี ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตาง ๆ ในถํ้า ซ่ึงบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริม
เติมแตงโดยมนุษย แสงสีท่ีลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตาง ๆ มากมาย ท้ัง รูปมังกร เสาค้ําฟาท้ัง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูป
นางฟา รูปคูรักหน ุมสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซ้ือสิ้นคาท่ีระลึกตางๆ

บาย

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พรอมเมนูอาหารทะเล และชมวิวทิวทัศนธรรมชาติอยางงดงาม และใหคณะมีเวลาพักผอน
อยูภัตตาคารเรือ

นําทานกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเกาแก ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ.2010 กรุงฮานอย
เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปัตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศส ตึกอาคารท่ีสําคัญตาง ยังคงเป็นการกอสรางและนําทานชมรอบเมืองฮานอย บานเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส

นําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเท่ียวมาน่ังพักผอนบริเวณริม
ทะเลสาบแหงน้ีชม วัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น
เอกลักษณอยางหน่ึงของกรุงฮานอย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Delight Hotel HA NOY หรือเทียบเทา

ลองเรืออาวฮาลอง

ถํ้าสวรรค (ถํ้านางฟา)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก ซ่ึงชื่อนั้นตั้งขึ้นมาจากตํานานของชาวพ้ืนบานท่ีแปลวา "สถาน
ท่ี ท่ีมังกรลงมาอยู" ซ่ึงอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินย่ืนขึ้นมานับพัน ทําใหเป็นสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีงดงาม ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ถํ้าหินงอกหินยอย แหงอาวฮาลอง เป็นถํ้าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในระแวก ซ่ึงมาความโดด
เดนตรงท่ีหินเหลาน้ีมีรูปทรงท่ีมีหลากหลาย แลวแตคนจะตีความตามจินตนาการ เป็นถํ้า
ท่ีมีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟาท่ีถูกสรางจากธรรมชาติติดอยูผนังถํ้าอยาง
มหัศจรรย ตามประวัติท่ีเลาขานกันมาคือ มีนางฟาเขามาอาบน้ําในถํ้าแหงน้ี เกิดหลงใหล
ชายหน ุมท่ีเป็นมนุษย เลยไมคิดอยากจะกลับสวงสวรรค จนกระท่ังลวงเลยไป กลุมนางฟา
ท้ังหลายเลยกลายเป็นหินติดอยูตามผนังถํ้าอยางอัศจรรย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือนําเท่ียว เมนู อาหารทะเล

ฮานอย บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม



วันท่ี 3 จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบ
ประธานาธิบดีฮานอย - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว - เจดีย
เตร่ินกว็อก - ถนน 36 สายเกา - ทาอากาศยานนอยไบ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

ทะเลสาบคืนดาบ

วัดหง็อกเซิน

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

เป็นวัดท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซ่ึงมีหนาตาท่ีเป็น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพ้ืนท่ีเมื่อ
150 ปีท่ีแลว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delight Hotel HA NOY หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานสู จัตุรัสบาดิงห ท่ีแหงน้ีเป็นสถานท่ีๆทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของประเทศเวียดนามในวันท่ี 2
กันยายน พ.ศ. 2488 ใหพนจากฝรั่งเศส หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นอยู 48 ปี จากนั้นนําทานชม สุสานโฮจิมินห ซ่ึงภายในบรรจุ
ศพของโฮจิมินหอยูในโลงแกว (ปิดไมให เขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร) นักทองเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบ
สงบและสํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป

นําทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใชเป็นท่ีรับรองแขกบานแขกเมือง สามารถถายรูปไดในระยะไกล และชม บานพัก
โฮจิมินห ซ่ึงเคยเป็นท่ีพักในชวงปี พ.ศ.2501-2512 บานหลังน้ีถูกสรางดวยไมท้ังหลัง ชั้นบนสุดเป็นหองสมุด หองทํางาน และ
หองนอน บานหลังน้ีจะมีลักษณะเรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก

นําทานชม วัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมท้ังหลัง เป็นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง

นําคณะเราไปชม วัด TRAN QUOC ตังอยูท่ีใจกลางของทะเลสาบ HO TAY ทะเลสาบใหญท่ีสุดและเหมือนดวงตาสองดวง
ของฮานอย ชมวัด TRAN QUOC วัดท่ีเกาท่ีสุดของเมืองหลวงฮานอย ความเป็นมาของวัดแหงน้ี 1,500 กวาปี วัดท่ีกูชาติกู
เมืองของประเทศเวียดนาม จากนั้นคณะไปชอปป้ิงอยางสาใจอยูท่ี ถนน 36 สาย

ไดเวลาแกสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ

ค่ํา

20.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดย สายบินไทยแอรเวย เท่ียวบินท่ี TG565 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) (บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่อง)



22.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จัตุรัสบาดิงห

สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห

ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย

บานพักลุงโฮ

วัดเจดียเสาเดียว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหประกาศความเป็นเอกราชใหแกเวียดนามจาก
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัตุรัสนั้นถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุมปฏิวัติ ท่ีไดขับไลชาว
ฝรั่งเศสท่ีมายึดครองเวียดนาม

เป็นอนุสรณท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห ซ่ึงอยูใจกลางเมืองฮานอย
ไมไกลจากจัตุรัสบาดิงห เป็นสถานท่ีท่ีทานไดยืนประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนาม

ทําเนียบน้ีตั้งอยูในเมืองฮานอย เคยเป็นท่ีทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโดจีน มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงโคโลเนียลทาสีเหลืองท้ังหลังท่ีฝรั่งเศสสรางขึ้นในปี 1901 ปัจจุบัน
เป็นท่ีรับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทําเนียบมีสวนดอกไมและสระน้ําท่ีมีบรรยากาศ
อันรมรื่น

เป็นบานท่ีลุงโฮ หรือทานโฮจิมินห ท่ีไดอยูอาศัยท่ีน่ีเป็นเวลา12 ปี (1958-1969) เป็น
บานรูปแบบพ้ืนบานซ่ึงถูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออก เน่ืองจากเป็นเปาหมาย
โจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันไดเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหทุกคนเขาชมได

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีท่ีแลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยนั้นยังไมเคยมีลูก และก็
ฝันวา มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว แลวก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบาน แลวก็ได
ลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียท่ีมีเสาเดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว ใน
บอน้ําท่ีฝันเห็น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร SEN BUFFET เมนู อินเตอรบุฟเฟต

 บาย



 หมายเหตุ บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

เจดียเตริ่นกว็อก

ถนน 36 สายเกา

ทาอากาศยานนอยไบ

เป็นวัดท่ีมีเจดียเกาแกท่ีสุดของเวียดนาม มีความสูงกวา 10 ชั้น เป็นงานศิลปะผสมของ
จีน เวียดนามและญ่ีป ุน

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ

ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน

หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนาม
เป็นแบบเหมาจาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันในวันเวลาทําการ ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร              

คาโทรศัพท ฯลฯ

คาปรับสําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม)

คาทําหนังสือเดินทาง 

คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง

คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากไทย แลวแตสินน้ําใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 



วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
ไมใชตั๋วเครื่องบิน หักออก 4,000 บาท

ราคาเด็กทารก อายุตํ่ากวา 2 ปี 4,900

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน

สําคัญกรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมากจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุสุดวิสัยตางๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆ อันเน่ืองมาจากไดรับทราบ
เงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น 

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบินดอนเมือง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 25 วัน กอนการเดิน

ทาง)

กรณีเจ็บปวยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเล่ือนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ตามความเป็นจริง 

ในกรณีเจ็บปวยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 


