


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	กรุงฮานอย	-	สะพาน
ไอเฟล	หรือ	สะพานเจ็ดสี	-	ทะเลสาบตะวันตก	-	วัดเฉินกวก	-	วิหาร
วรรณกรรม	หรือ	วัดแหงวรรณกรรม	-	อาวฮาลอง	-	ตลาดกลางคืน

พักที่
NEWSTAR
HOTEL	3
ดาว	หรือ
เทียบเทา

2 อาวฮาลอง	-	ถํ้าสวรรค	หรือ	ถํ้านางฟา	-	หมูบานชาวประมง	-	สะพานแสง
อาทิตย	-	วัดหง็อกเซิน	-	ทะเลสาบคืนดาบ	-	การแสดงหุนกระบอกน้ํา	หรือ
โชวหุนกระบอกน้ํา

พักที่
DELIGHT
HANOI
HOTEL	3
ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห	-	ทําเนียบประธานาธิบดี	-	วัดเจดียเสาเดียว	-
พิพิธภัณฑโฮจิมินห	-	ถนน	36	สายเกา	-	สนามบินนอยไบ	-	สนามบิน
ดอนเมือง

13	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 10,999	บาท 10,999	บาท 9,999	บาท 3,500	บาท



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	เคาทเตอรสายการบินนกแอร	ประตู

6	Nok	Air	(DD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
06.20	น.	ออกเดินทางสู	กรุงฮานอย	โดยเทีย่วบิน	DD3202
08.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว	(เวลา

ทองถิ่นที่เวียดนามเทากับประเทศไทย)

ชวงเชา
บริการอาหารเชาเมนูพิเศษ	เฝอเวียดนามอันลือชื่อ	ณ	รานอาหาร
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงฮานอย	เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ที่ตั้งอยูภาคเหนือ	เป็นเมืองที่มี

ประวัติศาสตรยาวนานกวา	2,000	ปี	นําทานเดินทางขามแมน้ําแดง	แมน้ําสายลอยฟาที่อยูสูงกวาตัวเมือง	ทาน
จะเห็น	สะพานเหล็ก	แหงแรกของเวียดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส	ปัจจุบันใชเฉพาะ
รถไฟเทาน้ัน	กรุงฮานอยในอดีตไดรับการกลาวขานวาเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย	เรียกกันวา	“Little
Parris”	เป็นเมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี	
ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส	ตึก	อาคารที่สําคัญตางๆ	ยังคงเป็นการกอสราง	สไตล	ฝรั่งเศส	ตนไมสองขาง

ทางอายุกวารอยปี	ใหความรมรื่น	และสบายตายิ่งนัก
พาทานเที่ยวชม	ทะเลสาบตะวันตก	ทะเลสาบที่ใหญที่สุดของฮานอย
สักการะ	วัดเตริน๋กวก	วัดเกาแกของชาวพุทธที่เคยรุงโรจนในอดีต	วัดน้ีเป็นเกาะเล็กๆ	ริมทะเลสาบ
จากน้ันพาทานชม	วัดแหงวรรณกรรม	วัดโบราณ	ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับรอยปี	เป็น

มหาวิทยาลัยแหงแรกและยังเป็นสถานที่ใชสอบจองวน	ในสมัยโบราณ	ภายในวัดประกอบดวยปายหินประกาศ
รายชื่อผูสอบผานเป็น	จองวน	และยังมีศาลเทพเจาขงจือ๊	และสานุศิษย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	อาวฮาลอง	ซึ่งไดรับสมญานามวา	“กุยหลินเวียดนาม”	ใหทานชมทัศนียภาพและชีวิต

ความเป็นอยูของชาวเวียดนาม
นําทานเดินทางตอไปยัง	อาวฮาลอง	(Halong	Bay)	โดยมีระยะทางหางจากเมืองฮานอย	ประมาณ	170

กม.ใชเวลาในการเดินทางประมาณ	3.50	ชม.

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานชอปป้ิง	Night	Market	เมืองฮาลอง	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมาย

จากเมืองฮาลอง
สมควรแกเวลานําทานเขาทีพ่ัก	NEWSTAR	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชาเมนูพิเศษ	เฝอเวียดนามอันลือชื่อ	ณ	รานอาหาร

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



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

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

ความคลาสสิคของ	สะพานไอเฟล	ซึ่งออกแบบโดย	Mr.	Gustave	Eiffle	ซึ่งเป็น
คนเดียวกับที่ออกแบบหอไอเฟลที่กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	แตคนไทยมักเรียกวา
“สะพานเจ็ดสี”	เพราะจะมีการเปิดไฟสลับแสงสี	ซึ่งมีเฉพาะวันเสาร	อาทิตย
เทาน้ัน

ทะเลสาบที่สวยงามและใหญที่สุดในเมืองฮานอย

เป็นวัดที่มีความเกาแกและมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยาง
มาก	ตั้งอยูใจกลางเมืองชาวเวียดนามนิยมมาเคารพสักการะ	เพื่อความเป็นสิริ
มงคล



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”

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก	ซึ่งชื่อน้ันตั้งขึน้มาจากตํานานของชาวพื้นบานที่แปล
วา	"สถานที่	ที่มังกรลงมาอยู"	ซึ่งอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินยื่นขึน้มานับพัน
ทําใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NEWSTAR	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ตลาดกลางคืน	(Night	market)	ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา	ไมวาจะเป็นกระเปา	หรือสินคาพื้นเมือง
ตางมากมาย

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาด

โดยจิตรกรเอก	อาวฮาลอง	ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา	1,900	เกาะไดรับการประกาศเป็นมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโกอาวแหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของ
เกาะตางๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชน	ฯลฯ
นําทานชม	ถํ้านางฟ า	ชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่งนักถํ้าแหงน้ีเพิ่งถูกคน

พบเมื่อไมนานมาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความ
สวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีที่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆมากมายทั้งรูป
มังกรเสาคํ้าฟาพระพุทธรูปศิวลึงค
ชม	แพชาวประมง	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเป็นที่อยูอาศัยและมีกะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตว

ทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่น่ีไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเป็น
สัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ	2	เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแต
จินตนาการของแตละทาน
บริการอาหารกลางวันบนเรือ	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ	ซีฟ ูด	+	ไวนแดง	DALAT	พรอมทั้งชม



ทัศนียภาพของอาวฮาลอง

ชวงบาย
ถึงทาเรือฮาลองนําทานเดินทางกลับสู	กรุงฮานอย	(4	ชั่วโมง)ระหวางทางแวะชมศูนยหัตถกรรมของคน

พิการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองมากมายเป็นการอุดหนุนชวยเหลือผูพิการเหลาน้ี
จากน้ันถึงฮานอยนําทุกทานขาม	สะพานแสงอาทิตย	สูกลางทะเลสาบ
ชม	วัดหงอกเซิน	วัดโบราณภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณและเตาสตาฟขนาดใหญซึ่งมีความเชื่อวา

เตาตัวน้ีคือเตาศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	2	ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเป็นเวลาชานาน
จากน้ันชม	ทะเลสาบคืนดาบ	ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
นําทาน	ชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา	ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบานที่มีชื่อเสียงทานจะไดชมเรื่องราวความรักใน

เทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบานเชนการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตก
ปลาการแขงเรือโดยใชหุนกระบอกน้ําทั้งสิ้น

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่าทีห่องอาหารณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเขาทีพ่ัก	DELIGHT	HANOI	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

ชมหมูบานชาวประมง	ทานสามารถสั่งอาหารทะลสดๆ	จากกระชังใหทางเรือ
ปรุงเสริมกับอาหารกลางวันไดอีกดวย

	บริการอาหารกลางวันบนเรือ	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ	ซีฟ ูด	+	ไวนแดง	DALAT	พรอมทั้งชมทัศนียภาพของ
อาวฮาลอง

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



วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว

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

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

	บริการอาหารคํ่าที่หองอาหารณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DELIGHT	HANOI	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

เชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	สุสานประธานาธิบดี	โฮจิมินห	(สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินหจะปิดบริการทุกวันจันทร	และ

ศุกร	ของสัปดาห	และ	จะปิดบริการชวงเดือน	ตุลาคม-พฤศจิกายน)	วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม	ผูที่รวม
เวียดนามเป็นประเทศ	และยังเป็นผูประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนาม	ภายในสุสานบรรจุศพทาน
ประธานาธิบดีซึ่งไดทําการเก็บรักษาศพไวเป็นอยาง	ไมใหเนาเป่ือย	โดยมีเจาหนาที่ดูแล	และคอนขางเขมงวด
ชม	ทําเนียบประธานาธิบดี	ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรางให	ทานโฮจิมินห	แตทานไมอยู	ทานเลือกที่จะอยู

บานไม	หลังเล็ก	ซึ่งอยูหลังทําเนียบแทน	ทําเนียบแหงน้ี	จึงเป็นสถานที่รับแขกบานแขกเมืองแทน
ชม	วัดเจดียเสาเดียว	วัดรูปทรงดอกบัว	ตั้งอยูกลางสระบัว	วัดแหงน้ี	สรางขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาใหแก

เจาแมกวนอิม	โดยตํานานไดกลาววา	ไดมีกษตัริยองคหน่ึงอยากไดพระโอรสมาก	และรอมาเป็นเวลานาน	ยังคง
ไมสมหวังสักที	จนคืนหน่ึงไดสุบิน	เห็นพระโพธิสัตวกวนอิม	มาปรากฏที่สระดอกบัวและไดประทานโอรสใหกับ
พระองค	หลังจากน้ันไมนาน	พระองคก็ไดมีพระโอรส	สมใจ	จึงไดสรางวัดแหงน้ีขึน้	กลางกสระบัวเพื่อเป็นการ
ขอบคุณพระโพธิสัตวกวนอิม
ชม	พิพิธภัณฑโฮจิมินห	พิพิธภัณฑแหงน้ีออกแบบและกอสรางโดยชางจากรัสเซีย	เป็นสถานที่เก็บรวมรวบ

เรื่องราว	ตาง	ๆ	ของประธานาธิบดีโฮจิมินห	ตั่งแตเด็กจนกระทั่งเติบโต	และขั้นตอนการปฏิวัติ	และกอบกู
เอกราช	จนถึงวาระสุดทายของชีวิตที่ปลดปลอย	ประกาศเอกราชใหชาวเวียดนาม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!!	อาหารแบบบุฟเฟ ตนานาชาติ	ณ	SEN	BUFFET



ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงถนน	36	สาย	มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย	กระเปา	เสื้อผา

รองเทา	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ
สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาตินอยไบ

ชวงคํ่า
20.50	น.	ออกเดินทางกลับ	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD3207
22.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นอนุสรณที่สรางขึน้มาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห	ซึ่งอยูใจกลาง
เมืองโฮจิมินห	และจัตุรัสบาดิงห	เป็นสถานที่ที่ทานไดยืนประกาศเอกราชให
กับประเทศเวียดนาม

เป็นสถานที่ทํางานของประธานาธิบดีคนเกาของเวียดนามตอนใต	ชวง
สงครามเวียดนาม	ซึ่งเป็นจุดที่สงครามไดมาถึงจุดสิ้นสุด	เมื่อรถถังของ
เวียดนามตอนเหนือไดถลมเขามาทางรั้วดานหนา

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยน้ันยังไมเคยมี
ลูก	และก็ฝันวา	มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว	แลวก็พบและตกหลุมรักกับ
สาวชาวบาน	แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสา
เดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว	ในบอน้ําที่ฝันเห็น

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!!	อาหารแบบบุฟเฟตนานาชาติ	ณ	SEN	BUFFET

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

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



สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินหจะปิดบริการทุกวันจันทร	และ	ศุกร	ของสัปดาห	และ	จะปิดบริการ
ชวงเดือน	ตุลาคม-พฤศจิกายน

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

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



**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง	**

1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)

4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัด
หยุดงาน,การกอจลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง
หรือ	เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ	(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว
ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเทีย่ว	(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิด
เหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)

6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด

7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได

10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา
งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด

11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง
ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด

12.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวม
เดินทางไปดวยถาผูเดินทาง	15	ทานขึน้ไปจะมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานท
ราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทาง
ไมนอย	กวา15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21
วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	2	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ



1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ

5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ	450	บาท	/ทริป	/ลูกทัวร	1	ทาน	(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศคะ)

6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ	(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม
บังคับทิปคะ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	กรณียกเลิก	
-		ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น
-		ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
-		ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

2.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี

3.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม
ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(15	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน


