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วันแรก
10.20 น.

13.20 น.
14.50 น.

คํา

วันที สอง
เช้า

เชี ยงใหม่ – ฮานอย – ฮาลอง
คณะพร้อมกันทีท่าอากาศเชียงใหม่อาคารผูโ้ ดยสารขาออกประตู8เจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง จากนันนําท่านเช็คอิน
เคาน์เตอร์โดยสายการบินสายการบินไทยแอร์เอเชี ย
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบินสายการบินไทยแอร์เอเชี ย
เทียวบินที FD 870
เดิน ทางถึง กรุง ฮานอย นํ าท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศุลกากร นํ าท่านเดินทางสู่ ฮาลอง อ่าวฮาลองเป็ นอ่าวทีมีเกาะหิน ปูนจํานวน ,
เกาะ โผล่พน้ ขึนมาจาก ผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีตน้ ไม้ขนอยู
ึ ่อย่างหนาแน่ น
หลายเกาะมีถาขนาดใหญ่
ํ
อยูภ่ ายใน ด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ของอ่าวฮาลองทํา ให้ทีนีได้รบั การประกาศเป็ น มรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ.
ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเวียดนาม
สองข้างทาง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก NEW STAR HALONG HOTEL,HALONG (3*) หรือเที ยบเท่า
http://www.newstarhalonghotel.com/
(หมายเหตุ: การเดิ นทางไปเมื องฮาลองจะแวะพัก รถให้ ทุ ก ท่ า นผ่อนคลาย
อิ ริยาบถที ร้านขายของที ระลึกระหว่างทาง ครัง)
ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิ น –
ช้อปปิ งถนน สาย – ชมการแสดงหุ่นกระบอกนํา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ อ่าวฮาลอง ซึงได้รบั สมญา
นามว่า “กุ้ยหลิ นแห่งเวียดนาม” ชมความงามของเกาะทีมีหนิ น้อยใหญ่ตงตระหง่
ั
าน
เสียดยอดเรียงรายกว่า , เกาะ บนเนือที , ตารางกิโลเมตร ทีธรรมชาติบรรจง
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็ น รูปลักษณ์ แห่งจินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะแมว
เป็ นต้น และทีขาดไม่ได้สาํ หรับการเดินทางมาทีอ่าวฮาลองคือการเดินชมความงามของ
ถําหินงอกหินย้อยอันตระการตาใน “ถําสวรรค์” หรือ Paradise Cave นันเอง
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามทีมีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน
ถึง , ปี ชม ทะเลสาบคื นดาบ ทะเลสาบทีมีทัศนี ย ภาพสวยงามใจกลางกรุ ง
ฮานอย ซึงมีประวัตวิ ่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รบั ดาบวิเศษทีพระองค์ใช้ในช่วง ปี ที
ต่อ สู้กับ ราชวงศ์ห มิง ของประเทศจีน หลัง จากปลดปล่อ ยประเทศให้เ ป็ นอิส ระแล้ว
พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพือคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิสิทธิ กล่าวกันว่าเต่า
ขึนมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนันนําท่าน
ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สแี ดงสดเพือชม วัดหง็อกเซิ น หรือวัดเนินหยก ทีตัง
อยู่ บ นเกาะเล็ ก ๆในทะเลสาบ เชิญ ท่ า นนมัส การองค์ ก วนอู แ ละเจ้ า แม่ ทั บ ทิ ม ที
ประดิษฐานอยูด่ ้านใน วัดนีสร้างเพืออุทศิ ให้แม่ทพั เจิน ฮึง ด่าว ผูก้ ล้าชาวเวียดนามที
สามารถกอบกูเ้ อกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันให้ท่านอิสระช้อปปิ ง เลือกซือสินค้านานาชนิด อาทิ เสือผ้า กระเป๋ า รองเท้า
ของทีระลึก ใน ย่านถนนเก่า สายจากนันนํ าท่า นชม การแสดงหุ่นกระบอกนํ า
ศิลปะการละเล่นพืนเมืองของชาวนายามว่างจากการทําไร่ทาํ นา เป็ นศิลปะทีหาชมได้
ยาก เป็ นการแสดงทีบอกเล่าเรืองราวของตํานาน ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ิตท้องถินของ
ชาวเวีย ดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพ ืนเมือง เพือให้เ กิดความบัน เทิงและได้
อรรถรสในการชมมากยิงขึน
นําท่านเข้าสู่ทีพัก MOON VIEW HOTEL, HANOI (3*) หรือเที ยบเท่า
http://moonview2.moonviewhotel.com/
(หมายเหตุ: การเดิ นทางไปเมืองฮานอยจะแวะพัก รถให้ ทุก ท่ านผ่ อนคลาย
อิ ริยาบถที ร้านขายของที ระลึกระหว่างทาง ครัง)
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วันที สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย
15.20 น.
16.55 น.

ฮานอย – สุสานโฮจิ มินห์ – ทําเนี ยบประธานาธิ บดี – บ้านพักโฮจิมินห์ –
เจดียเ์ สาเดียว – พิ พิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮานอย – เชี ยงใหม่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสูจ่ ตั รุ สั บาดิงห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ สร้างขึนเมือปี ค.ศ.
และเสร็จในปี ค.ศ.
ซึงบรรจุร่างอาบนํ ายาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ซงนอนอยู
ึ
่บนแท่นในห้อง
เย็น (หมายเหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นํากล้องและกระเป๋ าสะพายเข้าไป **
สุสานโฮจิมนิ ห์จะปิ ดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และในเดือน
กันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี รัฐบาลจะปิ ดสุสานเพือนําร่างของประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพือให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทําเนี ยบ
ประธานาธิ บดี ซึงให้เป็ นทีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิ มินห์ ซีงเป็ น
บ้านไม้ย กพืน ชมห้องทํา งาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ทีเรียบง่า ย แล้วนํ าท่า นชม
เจดี ยเ์ สาเดี ยว สร้างด้วยไม้ทงหลั
ั ง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตังอยู่บนเสา
ต้น เดีย วกลางสระ ภายในศาลาเป็ นทีประดิษ ฐานของรูป เจ้า แม่ก วนอิม ปางแสดง
อภินิหาร กร แต่ละมือถือของมงคลรวม อย่าง สร้างโดยกษัตริย์เล ไท โต ในปี
ค.ศ.
ตามพระสุบนิ ทีเจ้าแม่กวนอิมทรงนังในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมือได้
พระโอรสตามพระสุบนิ แล้ว จึงสร้างเจดียน์ ีขึนเพือถวายเป็ นพระราชกุศล จากนันชม
พิ พิธภัณฑ์โฮจิ มินห์ (พิพธิ ภัณฑ์ปิดวันจัน ทร์ และ วันศุกร์ โดยวันเดินทางทีตรงกับ
วัน หยุดของพิพธิ ภัณฑ์ทางบริษัทฯ จะสลับไปวิหารวรรณกรรมแทน) ทีเป็ นอาคาร
คอนกรีตขนาดมหึมาสร้า งเมือครบรอบวันเกิด ของประธานาธิบ ดีโฮจิมนิ ห์ มีการจัด
แบ่งเป็ นห้องต่างๆ เพือรวบรวมงานศิลปะ ภาพถ่ายขาวดํา และแสดงเรืองราวของ
ประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ครังยังมีชวี ติ อยูจ่ นกระทังกอบกูเ้ อกราชสําเร็จ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO
เมนู : บุฟเฟ่ ตอ์ าหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรังเศส และญีปุ่น
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินนอยไบ เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับเชียงใหม่โดยสายการบินสายการบินไทยแอร์เอเชี ยเทียวบินที FD871
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน
ธันวามคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
อัตราค่าบริ การ (ผู้เดิ นทาง

-

,
,
,
,
,

- , - , - , - ธ.ค.
- - มีนาคม
-

ท่ านขึนไป)

ผู้ใหญ่พกั ห้องละ ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักรวมผู้ใหญ่ ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักรวมผู้ใหญ่ ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดียว เพิ มอีกท่านละ

ราคารวมตัว

ราคาไม่รวมตัว

15,900
14,500
12,900
1,500

9,900
8,900
7,500
1,500

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 ฯจากกรุงเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางใน
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)
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารทีสัง
เพิมเติมจากรายการทีทางบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุ ญาตสําหรับคนต่างด้าวทีกลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีทอ่ งเทียว หากมีการเรียกเก็บเพิม
 ค่าผกผันของนํ ามันทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงการกระทันหัน
ตัวเครืองบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ น ผูก้ ําหนด ซึงทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั
ฯ ได้ ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
และหาก ท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยัน ในกรณีทีตัว
เครืองบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
ค่าธรรมเนี ยมนํามันเชือเพลิ งและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่าสุดทีมีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิมทีทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
เรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นํ าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครืองบินคือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีนําหนักเกิน สายการบินมี
สิทธิเรียกเก็บค่าระวางนําหนักเพิมได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุ ญาตให้นําขึนเครืองแต่ละท่าน (ยกเว้นทารก)ได้ไม่เกิน 2 ชิน ต้องมี
นําหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม
- กระเป๋ าพก 1 ใบใหญ่ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 23 เซนติเมตร (9 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5
นิว) x 36 เซนติเมตร (14 นิว)
- กระเป๋ าใส่คอมพิวเตอร์โน๊ ตบุก๊ 1 ใบ กระเป๋ าถือ 1 ใบ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 10 เซนติเมตร (4
นิว) x 40 เซนติเมตร (15.7 นิว) x 30 เซนติเมตร (11.8 นิว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตาํ
 กว่ า มาตรฐานได้ ทังนี ขึนอยู่ก ับ ข้อ กํ า หนดของแต่ล ะสายการบิน ซึงผู้เ ดินทางต้อ งเป็ น ผู้รบั ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง
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