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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – เจดียจ์ นคว๊
ั อก – ฮาลอง –
ฮาลองไนท์มาเก็ต
09.00 น.
คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน เคาน์ เตอร์ L สาย
การบิ นเวียดนามแอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและ
สัมภาระในการเดินทาง
11.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เทียวบินที
VN610
13.55 น.
เดินทางถึง กรุงฮานอย นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร
นํ าท่านเดินทางสู่ ฮาลอง อ่าวฮาลองเป็ นอ่าวทีมีเกาะหินปูนจํานวน , เกาะ โผล่พ้น
ขึนมาจาก ผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีตน้ ไม้ขนอยู
ึ อ่ ย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถําขนาด
ใหญ่อยู่ภายใน ด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอ่าวฮาลองทําให้ทนีี
ได้รบั การประกาศเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.
ให้ท่านชม
ทัศนียภาพและชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเวียดนามสองข้างทาง
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเลือกซือสินค้าทีระลึกที ฮาลองไนท์มาเก็ต ซึงตลาดแห่งนี มีสนิ ค้าพืนเมืองให้ทุก
ท่านได้เลือกอย่างหลากหลายราคาถูกเหมาะอย่างยิงทีทุกท่านจะได้เลือกซือเป็ นของฝากกลับ
บ้าน เช่น กระเป๋ า ผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก กระเป๋ าปั กเลือม เสือผ้าชุดอ่าวหญ๋าย
(ชุดประจําติเวียดนาม) เป็ นต้น
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก NEW STAR, HALONG (4*) หรือเทียบเท่า
http://www.newstarhalonghotel.com/en/
(หมายเหตุ: การเดิ นทางไปเมืองฮาลองจะแวะพักรถให้ทุกท่ านผ่อนคลายอิ ริยาบถที ร้านขายของที
ระลึกระหว่างทาง ครัง)
วันทีสอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิ น –
– ชมการแสดงหุ่นกระบอกนํา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ อ่าวฮาลอง ซึงได้รบั สมญานามว่า
“กุ้ยหลิ นแห่งเวียดนาม” ชมความงามของเกาะทีมีหนิ น้อยใหญ่ตงตระหง่
ั
านเสียดยอดเรียง
รายกว่า , เกาะ บนเนือที , ตารางกิโลเมตร ทีธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ให้เกิด
เป็ นรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะแมว เป็ นต้น และทีขาดไม่ได้
สําหรับการเดินทางมาทีอ่าวฮาลองคือการเดินชมความงามของถําหินงอกหินย้อยอันตระการ
ตาใน “ถําสวรรค์” หรือ Paradise Cave นันเอง
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
นํ าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามทีมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานถึง
, ปี ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบทีมีทศั นียภาพสวยงามใจกลางกรุงฮานอย ซึงมี
ประวัตวิ ่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รบั ดาบวิเศษทีพระองค์ใช้ในช่วง ปี ทต่ี อสูก้ บั ราชวงศ์หมิง
ของประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็ นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลาง
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คํา

ทะเลสาบเพือคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิสิทธิ กล่าวกันว่าเต่าขึนมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์
ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนันนํ าท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้ส ี
แดงสดเพือชม วัดหง็อกเซิ น หรือวัดเนินหยก ทีตังอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่าน
นมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทบั ทิมทีประดิษฐานอยูด่ า้ นใน วัดนีสร้างเพืออุทศิ ให้แม่ทพั เจิน
ฮึง ด่าว ผูก้ ล้าชาวเวียดนามทีสามารถกอบกูเ้ อกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ าท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกนํา ศิลปะการละเล่นพืนเมืองของชาวนายามว่าง
จากการทําไร่ทํานา เป็ นศิลปะทีหาชมได้ยาก เป็ นการแสดงทีบอกเล่าเรืองราวของตํานาน
ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ท้องถินของชาวเวียดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพนเมื
ื อง เพือให้
เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชมมากยิงขึน
นําท่านเข้าสู่ทีพัก MEDALLION HOTEL , HANOI (3*) หรือเทียบเท่า
http://www.medallionhanoi.com/

(หมายเหตุ: การเดิ นทางไปเมืองฮานอยจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิ ริยาบถทีร้านขายของที
ระลึกระหว่างทาง ครัง)
วันทีสาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา

ฮานอย – นิ งห์บิงห์ – วัดโฮลือ – ฮานอย - ช้อปปิ งถนน สาย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นิ งห์บิงห์ เมืองท่องเทียวทีอยูท่ างใต้ของฮานอย เป็ นเมืองทีมีพนที
ื ชุ่มนําใน
อาณาเขตอันไพศาลจนถูก ขนานนามว่า “ฮาลอง” นํ าท่าน ล่องเรือกระจาด ชม ถําลอด
ตามก๊อก และภูมทิ ศั น์แปลกตา ท่านจะได้เห็นยอดเขาท่ามกลางทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่
สุดลูกหูลกู ตา โดยใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ ชัวโมง ดังนัน คนพายจึงสลับการพายเรือ
ด้วยมือเป็ นการพายด้วยเท้าบ้าง เป็ นสิงมหัศจรรย์อกี หนึงอย่างในเวียดนาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ วัด โฮลื อ ตังอยู่ใ นบริเ วณเมือ งหลวงเก่ า ก่ อ นทีจะเป็ น ฮานอย และมี
ประวัตศิ าสตร์มากกว่า , ปี ท่านจะได้พบกับสถาปั ตยกรรมการก่อสร้างวัดของเวียดนาม
แท้ๆ จากนัน เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคําอิสระให้ทา่ นเลือกซือสินค้านานาชนิด อาทิ เสือผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของทีระลึก
ใน ย่านถนนเก่า สาย
นําท่านเข้าสู่ทีพัก MEDALLION HOTEL , HANOI (3*) หรือเทียบเท่า
http://www.medallionhanoi.com/

(หมายเหตุ:การเดิ นทางไปเมืองฮานอย-นิ งห์บิงห์จะแวะพักรถให้ทกุ ท่านผ่อนคลายอิ ริยาบถทีร้านขาย
ของทีระลึกระหว่างทางขาไป ครัง และขากลับ ครัง)
วันทีสี
เช้า

ฮานอย – สุสานโฮจิ มินห์ – ทําเนี ยบประธานาธิ บดี – บ้านพักโฮจิ มินห์ –
เจดียเ์ สาเดียว – พิ พิธภัณฑ์โฮจิ มินห์ – ฮานอย – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสูจ่ ตั ุรสั บาดิงห์ ชม สุสานโฮจิ มินห์ สร้างขึนเมือปี ค.ศ.
และเสร็จในปี ค.ศ.
ซึงบรรจุร่างอาบนํายาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ซงนอนอยู
ึ
่บนแท่นในห้องเย็น (หมาย
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กลางวัน
บ่าย
16.05 น.
18.05 น.

เหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นํากล้องและกระเป๋ าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมนิ ห์จะ
ปิ ดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ของทุกปี รัฐบาลจะปิ ดสุสานเพือนํ าร่างของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์
เพือให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทําเนี ยบประธานาธิ บดี ซึงให้เป็ นทีต้อนรับแขก
บ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิ มินห์ ซีงเป็ นบ้านไม้ยกพืน ชมห้องทํางาน ห้องนอน และห้อง
ต่าง ๆ ทีเรียบง่าย แล้วนําท่านชม เจดียเ์ สาเดียว สร้างด้วยไม้ทงหลั
ั ง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลัง
เดียวขนาดเล็ก ตังอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็ นทีประดิษฐานของรูปเจ้าแม่
กวนอิมปางแสดงอภินิหาร กร แต่ละมือถือของมงคลรวม อย่าง สร้างโดยกษัตริยเ์ ล ไท
โต ในปี ค.ศ.
ตามพระสุบนิ ทีเจ้าแม่กวนอิมทรงนังในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมือ
ได้พ ระโอรสตามพระสุ บิน แล้ว จึงสร้างเจดีย์นี ขึนเพือถวายเป็ น พระราชกุ ศล จากนันชม
พิ พิธภัณฑ์โฮจิ มินห์ (พิพธิ ภัณฑ์ปิดวันจันทร์ และ วันศุกร์ โดยวันเดินทางทีตรงกับวันหยุด
ของพิพธิ ภัณฑ์ทางบริษทั ฯ จะสลับไปวิหารวรรณกรรมแทน) ทีเป็ นอาคารคอนกรีตขนาด
มหึมาสร้างเมือครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ มีการจัดแบ่งเป็ นห้องต่างๆ เพือ
รวบรวมงานศิลปะ ภาพถ่ายขาวดํา และแสดงเรืองราวของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ครังยังมี
ชีวติ อยูจ่ นกระทังกอบกูเ้ อกราชสําเร็จ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO
เมนู : บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรังเศส และญีปุ่ น
สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นเวียดนามแอร์ไลน์ เทียวบินที VN613
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง : ตุลาคม
- , - , พฤศจิกายน - , - , ธันวาคม
- , - , - , - ม.ค.
อัตราค่าบริ การ (ผูเ้ ดิ นทาง

ท่านขึนไป)

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดียว เพิ มอีกท่านละ

ราคารวมตัว

ราคาไม่รวมตัว

19,900
17,900
15,900
,

14,500
12,900
11,500
,

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครังต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึนไป
 ราคานีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนืองจากการผกผันของราคาค่านํามันเชือเพลิงทีอาจ
เกิดขึนได้ในภายหลังการออกราคานี
อัตรานี รวม
 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ ชันประหยัดตามเส้นทางและสายการบินตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเทียวทีระบุเท่านัน
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าอาหาร เครืองดืมตามรายการทีระบุเท่านัน, นําดืมบนรถวันละ ขวด/ท่าน/วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯจากกรุงเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ
 ค่าโหลดกระเป๋ าเดินทางใต้ทอ้ งเครืองบินท่านละ ใบรวมนําหนักไม่เกิน กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ , , บาท
อัตรานี ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะ ชาวต่างชาติ หรือ คนไทยถือพาสปอร์ตต่างด้าว ท่านละ ,
บาท (ระยะเวลาการยืนวีซ่า วันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารทีสัง
เพิมเติมจากรายการทีทางบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวทีกลับเข้าประเทศ
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 ค่าภาษีทอ่ งเทียว หากมีการเรียกเก็บเพิม
 ค่าผกผันของนํามันทีทางสายการบิ นแจ้งเปลียนแปลงการกระทันหัน
ตัวเครืองบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ น ผูก้ าํ หนด ซึงทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั
ฯ ได้ ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
และหาก ท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้ าทีฯ เพือยืนยัน ในกรณีทีตัว
เครืองบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ
ค่าธรรมเนี ยมนํามันเชือเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่าสุดทีมีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิมทีทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
เรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นําหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครืองบินคือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีนําหนักเกิน สายการบินมี
สิทธิเรียกเก็บค่าระวางนําหนักเพิมได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุ ญาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตํา
กว่ ามาตรฐานได้ ทังนี ขึนอยู่กบั ข้อ กํ าหนดของแต่ ล ะสายการบิน ซึงผู้เ ดิน ทางต้อ งเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จา่ ยเอง
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