


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนอยไบ	-	เมืองฮาลอง	-	ตลาดกลาง
คืน

พักที่	Cong	Doan
Halong	HOTEL
(ระดับ	3	ดาว)	หรือ
เทียบเทา

2 อาวฮาลอง	-	ถํ้าสวรรค	หรือ	ถํ้านางฟา	-	เมืองนิงหบิงห
พักที่		YEN	NHI
HOTEL	(ระดับ	3
ดาว)	หรือเทียบ
เทา			

3 ฮาลองบก	-	เมืองนิงหบิงห	-	ถํ้าลอดตามกอก	-	กรุงฮานอย	-
ทะเลสาบคืนดาบ	-	วัดหง็อกเซิน	-	การแสดงหุนกระบอกน้ํา	หรือ	โชว
หุนกระบอกน้ํา

พักที่
	MOONVIEW
HOTEL	(ระดับ	3
ดาว)	หรือเทียบ
เทา			

4 สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห	-	วัดเจดียเสาเดียว	-	พิพิธภัณฑโฮจิ
มินห	-	ทะเลสาบตะวันตก	-	ถนน	36	สายเกา	-	สนามบินนอยไบ	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

14	ก.ย.	60	-	17	ก.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 3,500	บาท

21	ก.ย.	60	-	24	ก.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 3,500	บาท

28	ก.ย.	60	-	1	ต.ค.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 3,500	บาท

5	ต.ค.	60	-	8	ต.ค.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 3,500	บาท

12	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 3,500	บาท

19	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 3,500	บาท

26	ต.ค.	60	-	29	ต.ค.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 3,500	บาท

2	พ.ย.	60	-	5	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 3,500	บาท

9	พ.ย.	60	-	12	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 3,500	บาท

23	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 3,500	บาท

7	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 3,500	บาท

8	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 3,500	บาท



11.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	เคานเตอร	Q	สายการบินกาตาร
แอรเวย	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ
14.25	น.	นําทานออกเดินทางสู	กรุงฮานอยโดย	เที่ยวบินที่	QR	834
16.15	น.	ถึง	สนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสู	เมืองฮาลอง	ดินแดนแหงมังกรหลับใหลตั้งอยูใน	จังหวัดกวางนิงหซึ่งจังหวัดน้ีจะมี

พรมแดนรวมกับจีนทางทิศเหนือ	โดยรถโคชปรับอากาศ	ระยะทางประมาณ	165	กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	4	ชม)
อิสระใหทานสัมผัสบรรยากาศขางทาง	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูการเกษตรกรรมและนาขาวเขียวขจี	***(

ระหวางทาง	อิสระชอปป้ิงรานยาThanh	Medical	Shop	)

ชวงคํ่า	
อิสระทานชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืนใหทานไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา	ไม

วาจะเป็นกระเปา	หรือสินคาพื้นเมืองตางมากมาย
พักที	่Cong	Doan	Halong	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

ฮาลอง	แปลวา	"มังกรรอนลง"	ซึ่งมาจากตํานานพื้นบานวา	ในอดีต	มีขาศึก
จํานวนมหาศาล	จะมาบุกรุกและยึดครองเวียดนาม	โดยผานทางฮาลองเบยน้ี
กษตัริยเวียดนาม	จึงทรงทําพิธีขอใหสวรรคชวย	จักรพรรดิหยกผูปกครอง
สวรรคจึงโปรดให	มังกรแมลูกคูหน่ึง	ลงมาชวยชาวเวียดนาม	นางจึงรอนลงมา
พรอมกับพนหยกจํานวนมหาศาล	ทําลายเรือของผูรุกรานจนพินาศสิ้น	หยก
เหลาน้ันเมื่อตกลงสูอาวฮาลอง	ก็กลายเป็นเกาะนอยใหญ	จนมาถึงทุกวันน้ี



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Cong	Doan	Halong	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา

ตลาดกลางคืน	(Night	market)	ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา	ไมวาจะเป็นกระเปา	หรือสินคาพื้นเมือง
ตางมากมาย

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ทาเรือ
นําทานลองเรือชมความงดงามของ	อาวฮาลองเบย	อาวฮาลอง	หรือ	ฮาลองเบย	น้ันตามนิทานปรัมปราของ

ชาวเวียดนามไดกลาวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยรอนมาลงในอาวน้ีเมื่อครั้งดึกดําบรรพและชื่อของฮาลอง	ก็แปลได
วา	มังกรรอนลง
อิสระทานสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณของ	อาวฮาลอง	จนทําใหไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาติ	จากองคการยูเนสโกเมื่อปี	พ.ศ.	2537	สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะ
หินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ	สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม	ผานเกาะตางๆ	ที่มีรูปรางแปลกตา
ลักษณะทั่วไปของอาวฮาลองน้ันประกอบไปดวยเกาะเล็ก	เกาะนอยจํานวนกวา1,000	เกาะ	และมีเน้ือที่กวา
4,000	ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นสวนหน่ึงของอาวตังเกีย๋ของทะเลจีนใต
นําทานเขาชม	ถํ้านางฟ า	ชมหินงอกหินยอยตางๆภายในถํ้า	ที่ประดับตกแตงดวยแสงสีสวยงาม	หินแตละ

กอนจะมีลักษณะคลายกับสัตวตามแตทานจินตนาการ
บริการอาหารกลางวัน	บนเรือ	(อาหารซีฟ ูด)	ทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองนิงหบิงห	ซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองฮานอย	เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ

ซึ่งเป็นลักษณะเดนอยูอยางหน่ึงคือ	มีพื้นที่ที่เป็นที่ชุมน้ํา	ในอาณาเขตอันกวางใหญไพศาล	จนพื้นที่น้ันถูกเรียก
วา	“	อาวฮาลองบนแผนดิน	หรือ	ฮาลองบก
***	(ระหวางการเดินทาง	อิสระชอปป้ิง	Tan	Sinh	The	Bamboo	Shop	,	Viet	Hoa	Jewelry	Shop	)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูทีพ่ักโรงแรมYEN	NHI	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	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

	บริการอาหารกลางวัน	บนเรือ	***	(อาหารซีฟ ูด)	ทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		YEN	NHI	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา			

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ลองเรือพาย	ลองไปตามคลอง	ซึ่งสองขางทางโอบลอมดวยภูเขาหินปูน	ชมทิวทัศนอันงดงามเขียวขจี

และบรรยากาศอันแสนสดชื่น	ระหวางทางไปชมถํ้าตางๆจะผานนาขาว	ซึ่งมีอยูทั้งสองขางทาง
นําทานชม	ถํ้าตํากอก	เป็นถํ้าที่มีหินงอกหินยอยอันนามหัศจรรย	ซึ่งซอนตัวอยูในความลึกของเทือกเขา	ภูเขา

และทะเลเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	ทําใหที่น่ีมีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูตัว	เมืองฮานอย	มีความหมายวา	“เมืองทีมี่แมน้ําไหลผาน”ซึ่งหมายถึงแมน้ําแดงที่ไหล

ผานตัวเมืองฮานอย	อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ	มีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา	2,000	ปี
นําทานชม	ทะเลสาบคืนดาบ	ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย	ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา	ในสมัยที่

เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน	กษตัริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเป็นเวลานาน	แตยังไมสามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดสักที	ทําใหเกิดความทอแทพระทัย	เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี	ไดมีเตาขนาด
ใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค	เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน	หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน
พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกครั้ง	และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน	ทําใหบานเมืองสงบสุข	เมื่อเสร็จศึก
สงครามแลว	พระองคไดนําดาบมาคืน	ณ	ทะเลสาบแหงน้ี
นําทานชม	วัดหงอกเซิน	วัดโบราณ	ภายในประกอบดวย	ศาลเจาโบราณ	และ	เตาสตาฟ	ขนาดใหญ	ซึ่งมี

ความเชื่อวา	เตาตัวน้ี	คือเตาศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	2	ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเป็นเวลาชานาน
นําทานชม	การแสดงระบําตุกตาน้ํา	ศิลปกรรมประจําชาติ	เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียว

ในโลก	ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก	(เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรี
เวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร)	นําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวัน	ประเพณี	วัฒนธรรมของชาว
เวียดนาม	และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย
ชวงคํ่า



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักโรงแรม	MOONVIEW	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

ตามกก	แปลวา	สามถํ้า	ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญจะประกอบไปดวยภูเขา
หินปูนขนาดใหญอยูรายรอบกอ	เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากที่สุดแหง
หน่ึงของ	เวียดนาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	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

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



วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		MOONVIEW	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา			

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

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	สุสานลุงโฮ	สรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1973	ชมรางของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห	ซึ่งได

รับการอาบน้ํายาเป็นอยางดีอยูในโลงแกวภายในหองที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่	***(หมายเหตุ	สุสานโฮจิมินหจะ
ปิดทุกวันจันทร,	วันศุกร	และตลอดทัง้เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี	แตสามารถชม
บริเวณภายนอกได)
นําทานชม	บานพักลุงโฮ	ที่อยูอาศัยของทานอดีตประธานธิบดีโฮจิมินหซึ่งครั้งหน่ึงใชเป็นศูนยบัญชาการใน

สงครามเวียดนาม
จากน้ันชม	วัดเจดียเสาเดียว	(One	Pillar	Pagoda)	ที่มีอายุกวา	400	ปี	เป็นเจดียไมที่มีความงดงามมาก	ตั้ง

อยูบนเสาตนเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแตโบราณ
นําทานชม	พิพิธภัณฑโฮจิมินห	สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ	ในการศึกษาหาความรูเพื่อกอบ

กูชาติ	ภายในอาคาร	มีการจัดแบงเป็นหองตาง	ๆ	จัดแสดงงานศิลปะ	และภาพถายตางๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีต
ประธานาธิบดีฯเคยทําเมื่อครั้งมีชีวิตอยูพรอมทั้งมีหองจัดนิทรรศการ,	หองสมุด,	หองวิจัย	และหองประชุม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Buffet	Sen)

ชวงบาย	
นําทานชม	ทะเลสาบตะวันตก	ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญของกรุงฮานอย
อิสระทานชอบป้ิง	ถนน	36	สาย	มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย	กระเปา	เสื้อผา	รองเทา	ของที่

ระลึกตางๆ	ฯลฯ
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินนอยไบ	เพื่อเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ
17.30	น.	นําทานเหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินการตารแอรเวย	เที่ยวบินที่	QR	835

ชวงคํ่า
19.15	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ…

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นอนุสรณที่สรางขึน้มาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห	ซึ่งอยูใจกลาง
เมืองโฮจิมินห	และจัตุรัสบาดิงห	เป็นสถานที่ที่ทานไดยืนประกาศเอกราชให
กับประเทศเวียดนาม

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	***	(Buffet	Sen)

ทะเลสาบที่สวยงามและใหญที่สุดในเมืองฮานอย

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

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



***หมายเหตุ	:	สุสานโฮจิมินหจะปิดทุกวันจันทร,	วันศุกร	และตลอดทัง้เดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี	แตสามารถชมบริเวณภายนอกได

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2	.กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วัน	กอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจาก

บัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน
2.คาที่พักหองละ2-3ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
-	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
-	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
-	โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และ

ไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Economy	class	30

กิโล	/	เอมิเรตส	Business	class	40	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล

เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอย

กวา	75	ปี	**	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2

แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย3%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)



4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปไกดทองถิ่น	วันละ	60	บาท	/	คน
-	ทิปคนขับรถ	วันละ	40	บาท	/	คน
-	รวมตลอดทั้งการเดินทาง	400	บาท	/	คน
***	สวนทิปของหัวหนาทัวร	แลวแตความประทับใจในการใหบริการ	***

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร
ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

หมายเหตุ	
ภายในสุสานลุงโฮ	รบกวนแตงกายสุภาพ	สวมสื้อมีแขน	กระโปรง	กางเกง	ยาวคลุมเขา	ทัง้ผูชาย	และ

ผูหญิง
ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	4,500.-	//	ราคาเด็กทารก	INFANT	4,500.-
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	40	บาท	และไกดทองถิน่	60บาทรวม100/วัน/คน	รวมตลอด

ทัง้การเดินทาง	400	บาท	/	คน
คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร***
แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันทีเ่ดินโปรแกรมทัวร	**
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***
***การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
***ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ	คอน

เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน		คืนคาใชจายทัง้หมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
4.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
5.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา



ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น

6.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


