


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	วิหารวรรณกรรม	หรือ
วัดแหงวรรณกรรม	-	อาวฮาลอง	-	ตลาดไนทบาซาร

พักที่
	BLUE
SKY
HOTEL
ระดับ	3
ดาว	หรือ
เทียบเทา	

2 อาวฮาลอง	-	ถํ้าสวรรค	หรือ	ถํ้านางฟา	-	กรุงฮานอย	-	วัดเฉินกวก	-
ทะเลสาบตะวันตก	-	สะพานแสงอาทิตย	-	ทะเลสาบคืนดาบ	-	วัดหง็อกเซิน	-
ถนน	36	สายเกา

พักที่
	HACINCO
HOTEL
ระดับ	3
ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 จัตุรัสบาดิงห	-	สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห	-	ทําเนียบประธานาธิบดี	-	บาน
พักลุงโฮ	-	วัดเจดียเสาเดียว	-	พิพิธภัณฑโฮจิมินห	-	การแสดงหุนกระบอกน้ํา
หรือ	โชวหุนกระบอกน้ํา	-	สนามบินนอยไบ	-	สนามบินดอนเมือง

29	ก.ย.	60	-	1	ต.ค.	60 8,999	บาท 8,999	บาท 8,999	บาท 1,900	บาท

30	ก.ย.	60	-	2	ต.ค.	60 8,999	บาท 8,999	บาท 8,999	บาท 1,900	บาท

6	ต.ค.	60	-	8	ต.ค.	60 9,888	บาท 9,888	บาท 9,888	บาท 1,900	บาท

7	ต.ค.	60	-	9	ต.ค.	60 8,999	บาท 8,999	บาท 8,999	บาท 1,900	บาท

13	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 8,999	บาท 8,999	บาท 8,999	บาท 1,900	บาท

14	ต.ค.	60	-	16	ต.ค.	60 8,999	บาท 8,999	บาท 8,999	บาท 1,900	บาท

20	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 9,999	บาท 9,999	บาท 9,999	บาท 1,900	บาท

21	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 10,900	บาท 10,900	บาท 10,900	บาท 1,900	บาท

22	ต.ค.	60	-	24	ต.ค.	60 9,999	บาท 9,999	บาท 9,999	บาท 1,900	บาท



04.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศดอนเมือง	ชั้น	3	ประตู	1-2	เคานเตอร	สายการบินแอรเอเซีย	(FD)
โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวกแกทาน
07.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงฮานอย	เที่ยวบินที่	FD642	(พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง)
08.45	น.	ถึง	สนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางกลับ	ฮานอย
นําทานชม	วิหารวรรณกรรม	วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับรอยปีและเป็นมหาวิทยาลัยแหง

แรก	อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใชสอบ	จองวน	ในสมัยโบราณ
เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	ฮาลอง	ดินแดนแหงมังกรหลับไหล	ตั้งอยูใน	จังหวัดกวางนิงห	มีพรมแดนรวมกับจีนทางทิศ

เหนือ	หางจากกรุงฮานอยประมาณ	180	กิโลเมตร	เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ	(ระหวางการเดินทางแวะ
รานคาอิสระพักผอนคลายอิริยาบถ	หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางรานคา)
คํ่า
อิสระทานชอปป้ิง	ณ	ตลาดไนทมาเก็ตฮาลอง	สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก	อาทิ	กระเปา	ไมหอมแกะสลัก

เสื้อผา	เสื้อยืดลายเวียดนาม	ฯลฯ	หรือสินคาพื้นเมืองตางๆ	มากมาย

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

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

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



เป็นวัดที่ตั้งขึน้มาเพื่อสักการะเทพเจาขงจื้อ	นักปราชญที่นาเลื่อมศัยชาว
เวียดนาม	สรางขึน้เมื่อ	ราวๆ1000ปีที่แลว	และไดถูกบูรณะมาแลวหลายครั้ง
ลาสุดเมื่อปี	คศ2000	สมัยพระเจาหลีแถงหโตง	(Ly	Thanh	Tong)	อุทิศใหแด
ขงจื้อ	วิหารน้ีอยูติดกับกว็อกตื่อยาม	(Quoc	Tu	Giam)	เป็นโรงเรียนของพวก
ขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแหงชาติแหงแรกของเวียดนาม	ตอมาสมัยรา
ชวงศตรันไดเปลี่ยนชื่อเป็นกว็อกช็อกเวียน	(Quoc	Hoc	Vien)	บริเวณตรงหัว
มุมทางเขาดานหนาจะมีซุมสลักดวยหินขอความ	“ขอใหผูมาเยือนลงจากหลัง
มากอนที่จะเขาไปขางใน”

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก	ซึ่งชื่อน้ันตั้งขึน้มาจากตํานานของชาวพื้นบานที่แปล
วา	"สถานที่	ที่มังกรลงมาอยู"	ซึ่งอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินยื่นขึน้มานับพัน
ทําใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		BLUE	SKY	HOTEL	ระดับ	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

เชา
นําทานเดินทางสู	ทาเรือ	เพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติ
เชิญทานสัมผัสความงดงามและสมบูรณของ	อาวฮาลอง	ที่สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกร

เอก	จนทําใหไดรับการขึน้ทะเบียน	เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	จากองคการยูเนสโกเมื่อปี	พ.ศ.	2537
อิสระทานสัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยภูเขาหินปูนมากมาย	รูปรางแปลกตานับพัน

เกาะ	สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม	ระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะแกงตางๆ	ทั้ง
เกาะหมา	เกาะแมว	เกาะไกชน	ฯลฯ	ลักษณะทั่วไป
เทีย่ง
นําทาน	ชมถํ้านางฟ า	หรือ	ถํ้าสวรรค	ชมหินงอกหินยอยมากมาย	มีการประดับแสงสี	ตามผนังและมุมตางๆ

ในถํ้า	บรรยากาศภายในถํ้าทานจะสัมผัสกับความสวยงาม	ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษย	แสงสีที่
ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆ	มากมาย	ทั้งรูปมังกร	เสาคํ้าฟาทั้ง	4	เสา	รูปปีกอินทรี	รูปนางฟา	รูป
คูรักหนุมสาว	พระพุทธรูป	ฯลฯ
นําทานสู	กรุงฮานอย
จากน้ันชม	วัดเฉินกวก	เป็นวัดจีนที่มีความเกาแกและมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยางมาก

ตั้งอยูใจกลางเมือง



นําทานสู	ทะเลสาบตะวันตก	ทะเลสาบที่สวยงามและใหญที่สุดในเมืองฮานอย	ภายในวัดมีตนมหาโพธิท์ี่นํา
มา	จากประเทศอินเดีย	และเจดียหลายชั้นสําหรับไหวพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแกชีวิต

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก	ซึ่งชื่อน้ันตั้งขึน้มาจากตํานานของชาวพื้นบานที่แปล
วา	"สถานที่	ที่มังกรลงมาอยู"	ซึ่งอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินยื่นขึน้มานับพัน
ทําใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ

	รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ	(อาหารทะเล)

ถํ้าหินงอกหินยอย	แหงอาวฮาลอง	เป็นถํ้าที่มีความสวยงามที่สุดในระแวก	ซึ่ง
มาความโดดเดนตรงที่หินเหลาน้ีมีรูปทรงที่มีหลากหลาย	แลวแตคนจะตีความ
ตามจินตนาการ	เป็นถํ้าที่มีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟาที่ถูกสราง
จากธรรมชาติติดอยูผนังถํ้าอยางมหัศจรรย	ตามประวัติที่เลาขานกันมาคือ	มี
นางฟาเขามาอาบน้ําในถํ้าแหงน้ี	เกิดหลงใหลชายหนุมที่เป็นมนุษย	เลยไมคิด
อยากจะกลับสวงสวรรค	จนกระทั่งลวงเลยไป	กลุมนางฟาทั้งหลายเลยกลาย
เป็นหินติดอยูตามผนังถํ้าอยางอัศจรรย

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

เป็นวัดที่มีความเกาแกและมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยาง
มาก	ตั้งอยูใจกลางเมืองชาวเวียดนามนิยมมาเคารพสักการะ	เพื่อความเป็นสิริ
มงคล

ทะเลสาบที่สวยงามและใหญที่สุดในเมืองฮานอย



หรือ	ทะเลสาบฮหวานเกีย๊ม	เป็นทะเลสาบน้ําจืดและสวนสาธารณะขนาดใหญ
ที่มีชื่อเสียงใจกลางกรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม	น้ําในทะเลสาบฮหวานเกี ๊
ยมโดยปกติจะเป็นสีเขียว	ปัจจุบัน	ทะเลสาบฮหวานเกีย๊มกลายเป็นสถานที่
ทองเที่ยวแบบพักผอนหยอนใจของชาวฮานอย	โดยมีการสรางเป็นสวน
สาธารณะลอมรอบ	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวมีชื่อเสียงอีกแหงของฮานอย

ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย	ซึ่งเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว	แตเพราะ
ตํานานที่วากันวา	หลังจากจักรพรรดิเล	เหลย	ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน	ได
มาประทับบนเรือในทะเลสาบ	ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพื่อเอาไปใหจาว
มังกรผูมอบดาบแดจักรพรรดิเล	เหลย	และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและ
หายไปในน้ํา	จึงไดชื่อใหมวา	ทะเลสาบคืนดาบ

วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(พิเศษ	บุฟเฟตนานาชาติ	SEN	)
	พักที่		HACINCO	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

เชา
นําทานเดินทางกลับ	ฮานอย
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสบาดิงห	ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนาม

พนจากฝรั่งเศสเมื่อ	2	ก.ย.2488	หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยูถึง	84	ปี
นําทานคาราวะ	สุสานประธานาธิบดี	โฮจิมินหป	วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม	ผูที่รวมเวียดนาม

เป็นประเทศ	และยังเป็นผูประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี	ซึ่ง
ไดทําการเก็บรักษาศพไวเป็นอยางดีไมใหเนาเป่ือย	โดยมีเจาหนาที่ดูแลไวอยางเขมงวด
นําทานชม	ทําเนียบประธานาธิบดี	ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรางใหทานโฮจิมินห	แตทานไมอยู	แตทานเลือก

ที่จะอยูบานไม	หลังเล็ก	ซึ่งอยูหลังทําเนียบแทน	ทําเนียบแหงน้ี	จึงเป็นสถานที่รับแขกบานแขกเมืองแทน



นําทานเขาชม	บานพักลุงโฮ	ที่สรางดวยไมทั้งหลัง	ยกพื้นสูงมีใตถุนเหมือนบานไทยสมัยกอน	เป็นที่พักผอน
และตอนรับแขก	ชั้นบนเป็นหองทํางานและหองนอน
นําทานชม	วัดเจดียเสาเดียว	วัดรูปทรงดอกบัว	ตั้งอยูกลางสระบัว	วัดแหงน้ี	สรางขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ใหแก	เจาแมกวนอิม
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑโฮจิมินห	ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแตเด็กจนโต	จนกระทั่งตาย

เทีย่ง
นําทานขาม	สะพานแสงอาทิตย
นําทานชม	ทะเลสาบคืนดาบ	ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย	ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานเลาขานมายาวนาน
นําชม	วัดหงอกเซิน	วัดโบราณ	ภายในประกอบดวย	ศาลเจาโบราณ	และ	เตาสตาฟ	ขนาดใหญ	ซึ่งมีความ

เชื่อวา	เตาตัวน้ี	คือเตาศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	2	ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเป็นเวลาชานาน
อิสระทานชอปป้ิง	ณ	ถนน	36	สายเกา	แหลงขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองที่ใหญที่สุดของกรุงฮานอย

ทั้งของที่ระลึก	ของกิน	ของใช	อาทิ	หมวกงอบญวน	ภาพเขียน	กระเปาก็อปป้ี	รองเทา	ฯลฯ
นําทานชมการแสดง	ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา	ศิลปกรรมประจําชาติ	เอกลักษณของประเทศเวียดนาม

และมีแหงเดียวในโลก	ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก	(เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของ
เครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆ	ของคณะละคร)
20.50	น.	ออกเดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	แอรเอเซีย	เที่ยวบินที่	FD645	(บริการอาหารรอน

บนเครื่อง)
22.45	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจในการในบริการ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมืนหประกาศความเป็นเอกราชใหแก
เวียดนามจากฝรังเศสเมอปี	คศ1945	และตัวจัตุรัสน้ันถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุม
ปฏิวัติ	ที่ไดขับไลชาวฝรั่งเศสที่มายึดครองเวียดนาม

เป็นอนุสรณที่สรางขึน้มาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห	ซึ่งอยูใจกลาง
เมืองโฮจิมินห	และจัตุรัสบาดิงห	เป็นสถานที่ที่ทานไดยืนประกาศเอกราชให
กับประเทศเวียดนาม

เป็นสถานที่ทํางานของประธานาธิบดีคนเกาของเวียดนามตอนใต	ชวง
สงครามเวียดนาม	ซึ่งเป็นจุดที่สงครามไดมาถึงจุดสิ้นสุด	เมื่อรถถังของ
เวียดนามตอนเหนือไดถลมเขามาทางรั้วดานหนา

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



สุสานประธานาธิบดี	โฮจิมินห	(หามถายรูป!!	สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห	จะปิดบริการทุกวันจันทร	และ
ศุกรของสัปดาห	และ	จะปิดบริการตั้งแตวันที่	กันยายน	–	พฤศจิกายน	2559	ซึ่งลูกคาสามารถถายรูปบริเวณ
ดานนอก)

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยน้ันยังไมเคยมี
ลูก	และก็ฝันวา	มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว	แลวก็พบและตกหลุมรักกับ
สาวชาวบาน	แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสา
เดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว	ในบอน้ําที่ฝันเห็น

ตั้งอยูหลังสวนสาธารณะใกลๆ	กับจัตุรัสบาดิงห	เดินผานสวนสาธารณะที่มี
เจดียเสาเดียวตั้งอยู	ก็จะพบกับพิพิธภัณฑโฮจิมินห	เป็นรูปแบบของอาคารสมัย
ใหมขนาดใหญ	มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย	มีการถายภาพขาวดํา	ใน
สมัยสงคราม	ซึ่งจะไดเห็นความเป็นอยูของเหลาทหารกูชาติอีกดวยและเรื่อง
ราวการสูรบในสมัยครามเวียดนาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือผลประโยชน	ตลอดจน

ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง	โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและ

เวียดนาม
สําหรับ	ผูโดยสาร	ที่ไมไดถือ	PASSPORT	ไทย	หรือ	PASSPORT	ตางดาว	ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร

(VISA)	หรือ	การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง	ทางบริษทัฯ	ทัวร	จะไมรับผิดชอบในกรณี	ที่	ดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ
การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวดัง

กลาว	คือ	รานยา	รานไมไผ,	รานมะพราว,	รานขนม	เป็นตน	หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม	ทา
งบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
ขอสงวนสิทธิ	ราคาพิเศษ	สําหรับ	จํานวนผูเดินทาง	20	ทานขึน้ไป	ออกเดินทางไดแนนอน	ถาจํานวนผูเดินทาง	15	-

20	ทาน	ทางบริษทัฯ	ออกเดินทาง	แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี	ไกดทองถิ่น	ที่พูดภาษา
ไทยได	คอยรับที่สนามบินเวียดนาม	และ	จะคอยบริการทุกทาน	ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอยางดี	แต
ถาตํ่ ากวา	15	ทาน	ทางบริษทั	ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน

งวดที	่1	กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่น่ัง	ทานละ	5,000	บาท	(หลังจากที่ไดทําการจองภายใน	3	วัน)	และที่
น่ังจะถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน
งวดที	่2	ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด	14	วันกอนการเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	(Economy	Class)	ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง	โดยสายการบิน	แอรเอเซีย
(FD)

คาที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา	รวมทั้งสิ้น	2	คืน	(พัก	2-3	ทาน/หอง)
คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
คาโคชปรับอากาศรถรับ-สงสนามบิน	และ	รายการทัวรตลอดรายการ
อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง	ในกรณีที่	เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ	จะคุมครองเป็นจํานวนเงิน	1,000,000	บาท	คา

รักษาพยาบาล	500,000	บาท	(คุมครอง	ผูเอาประกันภัย	อายุระหวาง	6-75	ปี	ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ ากวา	6
ปี	หรือ	ระหวาง	75-85	ปี	คุมครอง	50	%	ของจํานวนเงินเอาประกันภัย	ทั้งน้ีขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม	/	สวนใน
กรณี	ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา	85	ปี	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคุมครอง)	วงเงินคุมครองอาหารเป็นพิษ	(โดย
แพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเป็นพิษเทาน้ัน”)
คาระวางน้ําหนัก	20	กิโลกรัม

ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และ	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
ทิปมัคคุเทศกทองถิน่	3	USD/วัน,	พนักงานขับรถ	2	USD/วัน,	พนักงานโรงแรม,	รานอาหาร,	ทิปหัวหนา

ทัวรจากเมืองไทย	3	USD/วัน	(สําหรับหัวหนาทัวรตามแตความพอใจในการใหบริการของลูกคาเป็น
สําคัญ)	ฯลฯ
คาใชจายสวนตัว	หรือ	คาใชจายอื่น	ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม	เชน	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาซักรีด,	คา



เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,	คาน้ําหนักกระเปาที่เกินกวาทางสายการบินกําหนด,	คารักษาพยาบาล	กรณีที่เกิดจากการเจ็บ
ป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึน้

หนังสือเดินทางตองมี	อายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางและมีหนาที่เหลือไวประทับตรา
ไมนอยกวา	2	หนา
**	กรณี	ถือหนังสือเดินทางตางชาติ	โปรดสอบถาม	**

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	2,000–5,000	บาท	แลวแตสายการ
บินและชวงเวลาเดินทาง
หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ	คาใชจายตามที่

เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-6	เดือนเป็นอยางนอย
น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single),	หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะ
ไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเป็น

พิเศษ(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5
ชั่วโมงติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็น
หมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ในกรณีที่ผูโดยสาร	มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ	ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการ

จองไวกับทางบริษทัฯ	กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ	กอนการชําระเงินคาตัว๋ดังกลาว	ถาเกิดขอผิดพลาด	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา	บริษทัฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	ณ	วันน้ัน	ที่ไมสามารถ	คืนเงินได	(ตัวอยางเชน
คาตัว๋เครื่องบิน,	คาวีซา,	คามัดจําหองพัก	เป็นตน)
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัจะทําเรื่อง	ยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน	,	โรงแรม	และในทุกๆการใหบริการ	เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง	ทั้งน้ี	อาจจะตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินการ	ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด	หรือ	บางสวน	เพราะ	จะขึน้อยูกับการพิจารณา
และตัดสินใจ	ของ	สายการบิน	,	โรงแรม	และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ	เป็นสําคัญ


