
 
 
 
 
 
   
  

 

โดยสายการบินเวียดเจ็ท แอร 
 

 

 

 

 

 

 

ลอ่งเรอืชม มรดกโลก”อา่ว “ฮาลองเบย ์ เคารพศพประธานาธบิดโีฮจมินิห ์วรีบรุษุของชาวเวยีดนาม (ชม

บรเิวณภายนอก)  ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก   ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ 

ถนน 36 สาย   พเิศษ !อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, ซฟีู๊ ด และบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิรสเลศิ (Buffet Sen ) 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮานอย –ชมการแสดงระบาํหุน่กระบอก – ชอ้ปป้ิง 
12.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ  Vietjet Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  

คอยอํานวยความสะดวก  
14.00 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดยเทีย่วบนิที ่ VJ902   พักผอ่นอสิระตามอธัยาศัยบนเครือ่ง  
15.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ นอยไบ กรงุฮานอย  หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงแลว้นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุฮานอย  กรงุฮานอย (อยูห่า่งจากตัว
เมอืงฮานอยประมาณ 30  กม.) ระหวา่งเดนิทางสู ่ ตวัเมอืงกรงุฮานอย ชืน่
ชมกบัทศันยีภาพของตวัเมอืงซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศ เวยีดนาม
ปัจจบุนัสภาพตกึสว่นใหญเ่ป็นตกึเกา่ สไตส ์โคโลเนยีล เป็นอทิธพิลจาก
ยคุทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองฮานอยตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าดําและแมน้ํ่าแดง เมอืงนีเ้คยมชีือ่เรยีกตา่งๆ กนัมาแต่
ในอดตี เชน่ เมอืงทังลอง แปลวา่ เมอืงมงักรผงาดฟ้า   บางครัง้เรยีกวา่  เมอืงโดงกงึ แปลวา่เมอืง
หลวงทางทศิตะวนัออก ปัจจบุนั   กรงุฮานอยเป็นแหลง่รวมวฒันธรรมอนัเกา่แกข่องชาต ิมสีถานที่
น่าสนใจมากมาย ณ ยา่นชมุชนเกา่แกม่ถีนนแคบๆ เรยีกชือ่ถนน ตามสนิคา้ทีว่างขาย เชน่ ถนนผา้ไหม 
ถนนกระดาษ  ถนนเสือ่ เป็นตน้ถงึ  Ha Noi นําทา่นชมการแสดงระบําหุน่กระบอกนํา้  ซึ่งเป็น
ศลิปกรรมประจําชาต ิ เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก แรงบนัดาลใจทีทํ่า
ใหเ้กดิการแสดงหุน่กระบอกน้ํานีเ้กดิจาก   มน้ํีาทว่มบรเิวณทีร่าบลุม่เป็นประจําทกุปีจากแมน้ํ่าแดง 
ทางตอนเหนอืของเวยีดนาม  ผูแ้สดงหุน่กระบอกจะยนือยูห่ลงัฉากในน้ําทีส่งูถงึระดบัเอว เพือ่ควบคมุ
การเคลือ่นไหวของหุน่กระบอกดว้ยไมไ้ผ ่  เรือ่งราวในการดําเนนิเรือ่งสว่นใหญจ่ะเกีย่วกบั
ชวีติประจําวัน ของชาวเวยีดนาม และตํานานสถานทีสํ่าคัญตา่งๆ ในกรงุฮานอยหลังชมการแสดง ระบํา
หุน่กระบอกน้ํา  ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ ี ่ถนน36สาย  

 บรกิารอาหารคํา่  ณ  ภตัตาคาร Minh Anh  Restaurant หลังอาหาร นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ 
CWD Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 



 

วนัทีส่อง  ฮานอย – สสุานลงุโฮ – วดัเจดยีเ์สาเดยีว – พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์– ฮาลอง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําทา่น ชมสสุานลงุโฮ  สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1973 ชมรา่งของรัฐบรุษุ
อาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่ไดรั้บการอาบน้ํายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลงแกว้ภายในหอ้งที่
ควบคมุอณุหภมูคิงที ่ (หมายเหต ุ สสุานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุวนัจันทร์ ,วันศกุร ์และตลอดทัง้เดอืน
กนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ ชมบา้นพกัทีอ่ยูอ่าศยัของ
ทา่นอดตีประธานธบิดโีฮจมินิห์  ซึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูยบ์ญัชาการในสงครามเวยีดนาม จากนัน้ชม 
วดัเจดยีเ์สาเดยีว One Pillar Pagoda ที่มอีายกุวา่ 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ีม่คีวามงดงามมาก 
ตัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระบวัเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแตโ่บราณ จากนัน้นําทา่น
ชม พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์สถานทีแ่สดงประวัตกิารเดนิทางของลงุโฮ ในการศกึษาหาความรูเ้พือ่กอบ
กูช้าต ิภายในอาคาร มกีารจัดแบง่เป็นหอ้งตา่ง ๆ จัดแสดงงานศลิปะ และภาพถา่ยตา่งๆ ซึง่เป็น
กจิกรรมทีอ่ดตีประธานาธบิดฯี เคยทําเมือ่ครัง้มชีวีติอยู ่พรอ้มทัง้มหีอ้งจัดนทิรรศการ , หอ้งสมดุ, หอ้ง
วจัิย และหอ้งประชมุ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทาง สู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มงักรหลับใหลตัง้อยูใ่น จังหวัดกวา่งนงิห ์ซึง่จังหวัดนีจ้ะมี

พรมแดนรว่มกบัจนีทางทศิเหนอื ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทาง
ประมาณ 165 กโิลเมตร ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและ
นาขา้วเขยีวขจ ี

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
นําคณะเขา้สู ่ที ่พกั โรงแรม BLUE SKY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง
สนิคา้พืน้เมอืง  และของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนื ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการตอ่รองสนิคา้ ไมว่า่จะ
เป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆมากมาย 
 

วนัทีส่าม  ฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง – ถํา้นางฟ้า – ทะเลสาบคนืดาบ – ฮานอย 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่ลอ่งเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย์ อา่วฮาลอง หรอื ฮาลอง
เบย ์นัน้ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดก้ลา่วถงึมงักรโบราณซึง่เคยรอ่นมาลงในอา่วนีเ้มือ่ครัง้
ดกึดําบรรพ ์และชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว้า่ มงักรรอ่นลง เชญิทา่นสมัผัสจากความงดงามและสมบรูณ์
ของอา่วฮาลอง จนทําใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปี 
พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรปูรา่งแปลกตานับพัน
เกาะ สลับซบัซอ้นเรยีงตัวกนัอยา่งสวยงาม  ผา่นเกาะตา่งๆ ทีม่รีปูรา่งแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอา่ว
ฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกวา่ 1,000 เกาะ และมเีนือ้ทีก่วา่ 4,000 ตาราง
กโิลเมตร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอา่วตงัเกีย๋ของทะเลจนีใต ้นําทา่นเขา้ชม ถ้ํานางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ย
ตา่งๆ ภายในถ้ํา ทีป่ระดบัตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแตล่ะกอ้นจะมลีกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแต่
ทา่นจนิตนาการ  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่ นครหลวงฮานอย  ตอ่มานําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลาง

เมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีม้ตํีานานกลา่ววา่ ในสมยัทีเ่วยีดนามทําสงครามสูร้บกบัประเทศจนี 
กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทําให ้
เกดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี ้ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่ัวหนึง่คาบดาบวเิศษ
มาใหพ้ระองค ์เพือ่ทําสงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไป
ทําสงครามอกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนอืประเทศจนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ 
พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี ้นําทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสูก่ลาง
ทะเลสาบคนืดาบ ชมวดั หงอ๊กเซนิ  วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สต๊าฟ 



ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี ้คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์ 1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็น
เวลาชา้นาน  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  MAIDZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่ ี ่        ฮานอย – กรงุเทพฯ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ 

เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ
11.05 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิ สายการบนิเวยีดเจท๊  เที่ยวบนิที่ VJ901 
13.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ    

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว รับได 

22 – 25  ต.ค. 58 12,888 12,888 4,500 20 

4 –  7  ธ.ค. 58 12,888 12,888 4,500 20 

10 –  13 ธ.ค. 58 12,888 12,888 4,500 20 
                                     
 

อตัรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ 

      (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง(วงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาทและ 

8. วงเงนิประกนัสขุภาพสงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000)   

9.  

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว  อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ  , คา่โทรศัพท์ , คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง ,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่  15 ก.ก.และมากกวา่  1 ชิ้น,  คา่รักษาพยาบาล  กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% 

    4.คาทิปไกด หัวหนาทัวรและคนขับรถ วันละ 100 บาท ตอคน 
 

 



เงือ่นไขการจอง 
 

วางเงนิมดัจําทา่นละ 5000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี
กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

   ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด  

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10 ,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอื 

5. โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

6. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)

7. 

 เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั  บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของ

ทา่น  

กรณีเจ็บป่วย

8. 

 จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป  แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้  เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั้งหมด 

ทางบรษัิทฯ  เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก 

ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล , 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของ

เที่ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคั รราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล 

เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู ) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่

รับประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ ปฏบิตั ิตามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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