


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนอยไบ	-	เมืองนิงหบิงห
พักที่	YEN	NHI	
HOTELl	หรือ
เทียบเทา	3	ดาว

2 ถํ้าลอดตามกอก	-	วัด	Bai	dinh	/	วัดไบดิงห	-	ตลาดกลางคืน
พักที่	VAN	HAI
Hotel	หรือเทียบ
เทาระดับ	3	ดาว

3 อาวฮาลอง	-	ถํ้าสวรรค	หรือ	ถํ้านางฟา	-	หมูบานชาวประมง	-	กรุง
ฮานอย	-	ทะเลสาบคืนดาบ	-	สะพานแสงอาทิตย	-	วัดหง็อกเซิน	-
ถนน	36	สายเกา	-	การแสดงหุนกระบอกน้ํา	หรือ	โชวหุนกระบอกน้ํา

พักที่	CWD
HOTEL	//
MOONVIEW
HOTEL	//
NEWMOON
HOTEL	หรือระดับ
เทียบเทา

4 จัตุรัสบาดิงห	-	สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห	-	ทําเนียบ
ประธานาธิบดี	-	บานพักลุงโฮ	-	วัดเจดียเสาเดียว	-	สนามบินนอยไบ	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

29	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿3,000



ชวงเชา
09.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	(ชัน้	4	ประตู	6)

เคานเตอรสายการเวียดนามแอรไลน	(L)	เจาหนาที่บริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแก
ทาน..

12.20	น.	ออกเดินทางสูกรุงฮานอยนครหลวงแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่VN610

ชวงบาย
14.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย	หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว
เราจะนําทานเดินทางสู	นิงหบิงห	(NinhBinh)	ใชเวลาปาะมาณ	2.30	ชม.	เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทาง

ธรรมชาติ	มีพื้นที่ชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา	ฮาลองบกเป็นเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา	ทั้ง
เทือกเขา	เนินเขาหินปูน	ที่ราบตํ่า	และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา99	ยอดจึงถือกันวาเป็นเมืองศักดิส์ิทธิ	์คณะ
ปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึน้ที่น่ีเป็นแหงแรกในการศึก	เดียนเบียนฟู

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
เขาพักที	่YEN	NHI	HOTELl	หรือเทียบเทา	3	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YEN	NHI		HOTELl	หรือเทียบเทา	3	ดาว



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
หลังรับประทานอาหารเชา	นําทุกทานเดินทางสู	ตามกก	(Tam	Coc)	ตามกกหมายถึงถํ้าสามถํ้า	ตามตํานาน

กลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย	สายลมและกระแสน้ํา	เมื่อครั้งที่น้ําทะเลยังทวมถึง	ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ํา
ปรากฎเป็นหลักฐาน
จากน้ันลงเรือพายลองตามแมน้ํา	Hoang	Long	ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขา

สองฝ่ังแมน้ํา	ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร	ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน	กุย
หลินของจีน	หรือ	อาวฮาลองเบย	เพลิดเพลินกับการ	น่ังเรือกระจาด	ลองผานทองน้ํา	ชมทัศนียภาพของภูเขา
นอยใหญ	สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา	สองขางทางเป็นทุงนา	ในยามที่ขาวใกลจะถึงเวลาเก็บเกี่ยว	ทองนาจะเป็น
สีเหลืองอรามสวยงามเกินบรรยาย
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	โรงแรมทีพ่ัก

ชวงบาย	
จากน้ันนําทุกทานแวะ	สักการะ	วัด	Baidinh	ที่มีประวัติอันยาวนานเกาแก	และมีชื่อเสียงของประเทศ

เวียดนามเป็นอยางมาก
จากน้ันนําทานออกเดินสู	ฮาลอง	ดินแดนแหงมังกรหลับไหล	ตั้งอยูในจังหวัดกวางนิงห	หางจากกรุงฮานอย

ประมาณ	180	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม	(ระหวางการเดินทางจะมีแวะรานคา	ชมและเลือกซื้อสินคา
ทองถิ่นและเขาหองน้ํา	ผอนคลายอิริยาบถ)

ชวงคํ่า	
ถึงฮาลองเบย	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร	นําทาน	ชอบป้ิงตลาดไนทพลาซา	เมืองฮาลอง	พบกับสินคาของฝาก	ของที่ระลึก	ที่

รวบรวมไวมากกวา	100	รานคา
เขาพักที	่VAN	HAI	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ตามกก	แปลวา	สามถํ้า	ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญจะประกอบไปดวยภูเขา
หินปูนขนาดใหญอยูรายรอบกอ	เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากที่สุดแหง
หน่ึงของ	เวียดนาม

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	โรงแรมที่พัก

วัดไบดิงห	Bai	Dinh	เป็นวัดใหญที่สุดในเวียดนาม	หรืออาจบอกวาใหญที่สุดใน
เอเซียน้ีก็เป็นได	วัดไบดิงห	เป็นศูนยรวมชาวพุทธจากทุกภูมิภาคมารวมกัน
วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา	วัดน้ีมีประวัติอันยาวนาน	มีชื่อเสียง
และเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายชวงอายุคน	วัดไบดิงห	Bai	Dinh
เป็นวัดศูนยรวมทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่มีความซับซอนของวัดทาง
พุทธศาสนา	ที่อยูบนภูเขาใน	อําเภอGia	Vien	จังหวัด	Ninh	Binh	ประเทศ
เวียดนาม	ประกอบไปดวยวัดเกาแกที่เป็นตนฉบับและเป็นวัดขนาดใหญที่
สรางขึน้ใหม	มันเป็นเรื่องที่มีความซับซอนที่ใหญที่สุดของวัดทางพุทธศาสนา
ในเวียดนามและไดกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับผูแสวงบุญชาวพุทธจาก
ทั่วเวียดนาม



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	VAN	HAI	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

ตลาดกลางคืน	(Night	market)	ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา	ไมวาจะเป็นกระเปา	หรือสินคาพื้นเมือง
ตางมากมาย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
หลังรับประทานอาหารเชา	ออกเดินทางสูทาเรือ	เพื่อนําทานชื่นชมมรดกโลก	อาวฮาลองเบย	ที่ไดรับการ

ยกยองจากองคการยูเนสโก	ถึง	2	ครั้งดวยกัน	ในดานธรรมชาติ	และลาสุดคือ	ดานธรณีวิทยา	ลองเรือชมเกาะ
นอยใหญกวา	2	พันกวาเกาะ	ที่สลับซับซอนราวกับภาพวาด	3	มิติ	และชม	ถํ้านางฟ า	ที่มีหินงอกหินยอยที่
สวยงาม	ในรูปรางที่แปลกตาทําใหผูชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการจากหินงอกหินยอยรูปราง
ตางๆ
จากน้ันแวะ	ชมหมูบานชาวประมง	ทานสามารถสั่งอาหารทะลสดๆ	จากกระชังใหทางเรือปรุงเสริมกับ

อาหารกลางวันไดอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ	(อาหารทะเลซีฟ ุด	สดสด)
หลังจากรับประทานอาหารบนเรือเสร็จ	จากน้ัน	เราจะพาทุกทานกลับขึน้ฝ่ังเพื่อ	เดินทางกลับ	กรุงฮานอย

(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชัว่โมง	ระหวางทางจะมีแวะรานของฝาก	เพื่อเขาหองน้ํา	ชมและเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย)

ชวงบาย	
ถึงกรุงฮานอย	นําทานชม	ทะเลสาบคืนดาบ	ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย	ทะเลสาบแหงน้ีตามตํานาน

กลาวไววา	ในสมัยที่เวียดนามทําสงคราม	สูรบกับประเทศจีน	กษตัริยแหงเวียดนามไดทําสงครามมาเป็นเวลา
นาน	แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที	ทําใหเกิดความทอแทพระทัย	เมื่อไดมาลองเรือมาถึงที่
ทะเลสาบแหงน้ี	ไดมีปฎิหารยเกิดขึน้	เมื่อเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดมอบดาบวิเศษใหพระองค	เพื่อทําสงครามกับ
ประเทศจีน	หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน	พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกครั้ง	และไดรับชัยชนะเหนือ
ประเทศจีน	ทําใหบานเมืองสงบสุข
จากน้ันนําทานขาม	สะพานแสงอาทิตย	เพื่อชม	วัดหงอกเซิน	เป็นวัดโบราณ	ภายในประกอบดวย	ศาลเจา

โบราณ	และ	เตาสตาฟ	ขนาดใหญ	ซึ่งคนที่น่ีมีความเชื่อวา	เตาตัวน้ี	คือเตาศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	2	ตัวที่อาศัยอยูใน
ทะเลสาบแหงน้ีมาเป็นเวลาชานาน
จากน้ันใหทานอิสระในการชอปป้ิง	ณ	ถนน	36	สาย	ซึ่งเป็นแหลงขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองที่ใหญ

ที่สุดของกรุงฮานอย	มีทั้งของที่ระลึก	ของกิน	ของใช	อาทิ	หมวกงอบญวน	ภาพเขียน	กระเปาก็อปป้ี	ยี่หอตางๆ
เชน	Samsonite,	Kipling,	Roxy,	Billabong	และรองเทาตางๆ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพิเศษ!	บุฟเฟ นานาชาติ	ZEN	BUFFET	กวา	200	ชนิด
หลังรับประทานอาหาร	นําทุกทานชม	การแสดงหุนกระบอกนํา	ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคน

เวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ํา	เป็นที่กลาวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
เขาสูทีพ่ัก	ณ	CWD	HOTEL	//	MOONVIEW	HOTEL	//	NEWMOON	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



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

	รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ	(อาหารทะเลซีฟ ุด	สดสด)

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

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



วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพิเศษ!	บุฟเฟนานาชาติ	ZEN	BUFFET	กวา	200	ชนิด
	พักที่	CWD	HOTEL	//	MOONVIEW	HOTEL	//	NEWMOON	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารเชาของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเชา	นําทานเดินทางสู	จัตุรัสบาดิงห	จัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานที่	ที่ทานโฮจิมินหไดอาน

คําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากการตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศส	ในวันที่	2	กันยายน	พ.ศ2488	หลัง
จากตกเป็นเมืองขึน้ถึง	48	ปี
จากน้ันนําทุกทานไปยังที่ตั้งของ	สุสานโฮจิมินห	เป็นอาคารที่โดดเดน	สงางาม	ภายในบรรจุศพอาบน้ํายา

ของโฮจิมินหที่นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศ	ซึ่งขัดตอความประสงคของทานที่ตองการใหเผาศพ	(ที่
น่ีจะปิดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร)	นักทองเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบ
และสํารวม	เพื่อเขาไปคารวะศพภายในสุสาน	โดยหามนํากลองถายรูป	กระเปาสะพายหรือกระเปาถือเขาไป
โดยเด็ดขาด
จากน้ันนําทานชม	ทําเนียบประธานาธิบดี	ปัจจุบันใชเป็นที่รับรองแขกบานแขกเมือง	ทาดวยสีเหลืองทั้ง

หลังมีทหารเฝาหามเขาไปใกล	แตมีเชือกกั้นใหถายรูปไดในระยะไกลและตอดวย	บานพักของโฮจิมินห	ที่เคย
พํานักอยูในชวงปี	พ.ศ.	2501-2512	บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง	ยกพื้นดวยเสาสูง	ชั้นลางโปรงไมมีผนังเป็นที่พัก
ผอนและตอนรับแขก	ชั้นบนสุดเป็นหองสมุด	หองทํางาน	และหองนอน	บานจะดูเรียบงาย	สะอาด	และมีขนาด
เล็ก	สมกับเป็นตัวอยางที่ดีจนไดรับการยกยองเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
จากน้ันนําทานชม	วัดเจดียเสาเดียว	ใชเวลาเดินเทาเพียง	3	นาทีก็ถึงที่วัดแหงน้ี	เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก

สรางดวยไมทั้งหลังเป็นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยูบนตนเสาเดียวปักอยูในสระบัวขนาดกลางรูป
สี่เหลี่ยมภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี	10	กร	แตละมือถือของมงคลรวม	8	อยาง
บริการอาหารกลางวัน	ที	่ภัตตาคาร



ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	เดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาตินอยไบเพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
13.00	น.	นําทานเดินทางเขาสูสนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย
16.15	น.	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่VN613
18.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารเชาของโรงแรม

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

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยน้ันยังไมเคยมี
ลูก	และก็ฝันวา	มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว	แลวก็พบและตกหลุมรักกับ
สาวชาวบาน	แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสา
เดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว	ในบอน้ําที่ฝันเห็น

	บริการอาหารกลางวัน	ที่	ภัตตาคาร



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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั

1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทวง,	การนัด

หยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	กอนตัดสินใจจองทัวร	ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ	ใหครบถวนจนเป็นที่พอใจกอนชําระคาบริการ	ทั้งน้ีเพื่อเป็น

ประโยชนแกตัวทานและสมาชิกเอง	และเมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯแลวทางบ
ริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆในบริษทัฯ	กําหนด

7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได

8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/
ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได

9.กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ
เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10.มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

12.	การขับรถในเวียดนาม	จํากัดความเร็ว	ไมเกิน	60-80	กมตอชั่วโมง	(แลวแตพื้นที่)
13.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
14.	ทางบริษทัฯ	ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึน้ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่	อาทิการนัด

หยุดงาน	จลาจลเหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง	ภัยธรรมชาติตางๆ	ฯลฯซึ่งอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการ
บินตามเวลาที่กําหนด	และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใชในเที่ยวบินน้ันๆ	ไมสามารถเดินทางตามเวลาที่
กําหนด	โดยคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้จากทั้งทางตรงและทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การสูญหาย
ความลาชาจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง	หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี	โดยทั้งน้ีทางบริษทั
จะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิกเป็นสําคัญ

15.	อัตราคาบริการเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวร	ไมสามารถยกเลิก	เปลี่ยนแปลง	เลื่อนวันเดินทาง
ได	และ/หรือ	ขอคืนเงินคาทัวร	คาจองทัวร

16.	กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมตํ่ ากวา	15	ทานขึน้ไป	กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได	บริษทัฯจะแจง
ใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอย10	วัน

17.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบริการ	เน่ืองจาก	คาภาษี	เซอรชารทน้ํามันสายการบินปรับขึน้
และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน

การจองทัวร	ทานละ	5,000	บาท	ทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย20วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ	–	ฮานอย	–	กรุงเทพ	ชั้นประหยัด	โดยสายการบินการตา	แอรเวย
2.	คาภาษีสนามบินกรุงเทพฯ	และที่เมืองฮานอย	

3.	คาที่พักโรงแรม	รวมทั้งสิ้น	3	คืนพักหองละ	2-3	ทาน,	คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ	

4.	คารถรับ-สงสนามบิน	และ	รายการทัวรตลอดรายการ



5.	อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	/	คารักษาพยาบาล	500,000	บาท	ตามเงื่อนไขของบริษทัฯ

ประกันภัย

1.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%,

2.	คาบริการ	และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ
3.	คาระวางน้ําหนักหากเกิน	30	กิโลกรัม
4.	คาทิปไกดทองถิ่น	คนขับรถ	ทานละ	150	บาท	/	วัน	/	คน	(รวม	4	วัน	=	600	บาท	/	ลูกคา	1	ทาน)	****หัวหนา

ทัวรไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการ****

***	กรุณาสงสําเนาหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนออกเดินทาง	20	วัน	เพื่อทางบริษทัฯ	จะไดสงใหทางสายการ
บินเพื่อออกตัว๋เครื่องบิน

***เอกสารการเดินทาง	หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานมากกวา	6	เดือนขึน้ไป	(นับจากวันออกเดินทาง)
และตองเหลือหนาวางสําหรับแสตมปวีซามากกวา	2	หนาขึน้ไป

***กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นทีพ่อใจแลวจึงวางมัดจํา
เพื่อประโยชนของทานเอง***
อัตราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	****	ไมมีราคาเด็ก****
ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทัวรแลวไมสามารถเปลีย่นแปลง	ยกเลิก	ขอคืนเงินคาจองทัวร	คา

ทัวรไดในทุกกรณี
โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นตามความสภาพอากาศ	และความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ลูกคาเป็นสําคัญ
กรณีทีท่านเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ	กรุณาแจงบริษทัฯกอนทําการจอง	มิ

ฉะน้ัน	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยูกับการเปลีย่นแปลงของ

สายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน
ของผูเดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคา
เงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
ประกาศสําคัญ

สายการบิน	มีนโยบายใน	จํากัดน้ําหนักทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	กรณีน้ําหนักกระเปาเกิน	30	กิโลกรัม	ทานตอง
ชําระคาน้ําหนักสวนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุปออกเดินทางได	15	ทาน
ขึ้นไป	

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออกหรือเขาประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆทัง้สิ้น	รวมถึง	เม่ือ	ทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น	เน่ืองจากรายการทัวรแบบเหมาเหมาจาย


