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วันแรก (ศกุร ์  ก.พ. ) กรุงเทพฯ – ฮานอย 

.  น. พรอ้มกนัทสีนามบินสวุรรณภมู ิ หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย อนิเตอร ์
ประตู  เคานเ์ตอร ์ D โดยมีเจา้หนา้ทคีอยอาํนวยความสะดวก และ
ดาํเนินการดา้นเอกสารแก่ท่าน  

.  น. ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเทียวบินท ีTG-560 

.  น. ถึงสนามบิน กรุงฮานอย “HANOI” หลงัผ่านการตรวจลงตราหนงัสือ
เดินทาง และพิธีการศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

 ออกเดินทางสู ่ เมืองนิงหบ์ิงห ์ เมืองชนบทเก่าแก่อยูท่างตอนใตข้องเมือง
ฮานอย มีพนืททีเีป็นทีชุ่มนาํในอาณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาล จนพนืทนีนั
ถกูเรียกว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองทมีีภมูิ
ทศันแ์ปลกตา เป็นเสน่หอ์ย่างหนงึของทีนี นกัท่องเทียวนิยมล่องเรือชม  
เมือง อาคารบา้นเรือนสรา้งค่อนขา้งประหยัดพนืที เป็นทรงแคบสงู ยาวไป
หลงับา้น หนา้ต่างมีนอ้ย เนืองจากชาวเวียดนาม นิยมทาํงานนอกบา้น
มากกว่าทอีาศยัอยู่ทีบา้น และทีดินทีเวียดนาม ย่านตวัเมอืงจะมีราคา
ค่อนขา้งสงู ใชท้องคาํแท่งซอืทดิีน ไม่ไดใ้ชเ้งินซอื 

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

.  น. นาํท่าน ล่องเรือฮาลองบก หรือ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน เป็นภมูปิระเทศที
มีความพิเศษทางธรรมชาติของเมืองนิงหบิ์งห ์เนืองจากพืนททีเีป็นทีชุ่มนาํ
ในอาณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาล โดยในช่วงหนา้แลง้ คือ "นาขา้ว" นนัเอง 
ในช่วงนาํขึนสงู สามารถล่องเรือพายไปตามคลอง ซงึสองขา้งทางโอบ
ลอ้มดว้ยภเูขาหินปนู และชมทิวทศันอ์นังดงามเขียวขจี บรรยากาศอนั
แสนสดชนืของขุนเขา สายนาํ และวิถีชีวิตโดยรอบ มีภมูทิศันส์วยงาม
แปลกตา ทงัเทือกเขา เนินเขาหินปนู ทีราบตาํ และนาขา้วลอ้มรอบ ดว้ย
ยอดเขา  ยอด 

.  น. นาํท่านชมการแสดง หุน่กระบอกนํา ซงึแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเวียดนาม 

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร รว่มกิจกรรมสดุฟินกบั บอม เบิล บอย 
สินเจรญิ บราเธอรส์  

 พกัที HANOI HOTEL หรือเทียบเท่า  
วันทสีอง (เสาร ์  ก.พ. ) ฮานอย  

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านเดินทางสู ่ วิหารวรรณกรรม “THE TEMPLE OF LITERATURE” 
วิหารแห่งนสีรา้งในปี  ในสมยัพระเจา้หลี ไท โตง เพืออทุิศใหแ้ก่
ขงจอื ในปี  เหนือประตทูางเขา้ใหญ่เป็นขอ้ความทีขอรอ้งใหผู้ม้า
เยือนลงจากหลงัมา้ก่อนทจีะเขา้ไป 
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 นาํท่านสู ่ทะเลสาบคืนดาบ “HOAN KIEM LAKE” ทสีวยงามใจกลางกรุง
ฮานอย ทะเลสาบแห่งนมีีประวติัว่า พระเจา้เล ไท โต ไดด้าบวิเศษที
พระองคใ์ชใ้นช่วง  ปีทีต่อสูก้บัหมงิ หลงัจากปลดปล่อยประเทศใหเ้ป็น
อิสระแลว้พระองคท์รงลงเรือไปกลางทะเลสาบ เพอืคืนดาบวิเศษแก่เต่า
ศกัดิสิทธิ  

 นาํท่านชม วัดหงอ็กเซิน “NGOC SON TEMPLE” หรือวดัเนินหยก ทีตงัอยู่
บนชะโงก หรือเกาะเล็กในทะเลสาบ สรา้งโดยผูก้ลา้ชาวเวียดนามท่าน
หนงึ ซงึสามารถปลดแอกชาวเวียดนามจากกองทพัมองโกลได ้

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

.  น. นาํท่านชอ้ปปิงเดินเล่นที ถนน Nha Tho ตงัอยู่ดา้นหนา้ของวิหารเซนต์
โจเซฟ แหล่งชอ้ปปิงทีเต็มไปดว้ยรา้นคา้แฟชนัขนาดเล็ก และรา้นอาหาร 
แมจ้ะมีระยะเพียง  เมตร แต่เป็นทีนิยมอย่างมากของเหลา่บรรดา   
ฮิปสเตอรฮ์านอย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง Things of 
Substance รา้นเสือผา้แฟชนัสไตลเ์วียดนามไซสช์าวตะวนัตก หรือรา้น 
Mu Accessories จาํหน่ายสินคา้แฟชนั และเสือผา้ในสีสนัทโีดดเด่น 

.  – .  น. รว่มชมคอนเสิรต์จาก สินเจริญ บราเธอรส์ และแขกรบัเชิญพิเศษ  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   
 พกัที HANOI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันทสีาม (อาทิตย ์  ก.พ. ) ฮานอย – กรุงเทพฯ  
.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
.  น. นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบา ดิงห ์ “BA DINH” ชม สุสานโฮจิมินห ์

“HOCHIMINH MAUSOIEUM” ซงึสรา้งขึนเมอืปี ค.ศ.  และเสรจ็ในปี 
ค.ศ.  ซงึบรรจุศพอาบนาํยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห ์ซงึนอน
อยูบ่นแท่นในหอ้งเย็น 

 นาํท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งแบบฝรงัเศส ของ อดีตทาํเนียบ
ประธานาธิบดี ซงึปัจจบุนัใชเ้ป็นทตีอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง ชม 
บ้านพักโฮจิมินห ์ บา้นไมย้กพนื ชมหอ้งทาํงาน หอ้งนอน และหอ้งต่างๆ 
ทเีรียบง่ายของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห ์  

 นาํทา่นชม เจดียเ์สาเดียว “ONE PILLAR PAGODA” เจดียไ์มท้งีดงาม  
ตงัอยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบวัตน้ไทร ซงึในอดีตในสมยัการปกครอง
ของกษัตรยิล์ิไททอง ในปี  มกัไปสวดมนตท์เีจดียแ์ห่งนี เพือขอ
พระโอรสจากพระเจา้ เมอืไดโ้อรสแลว้จึงมีการสรา้งเจดียเ์พมิเติม โดย
สรา้งเสาตน้เดียวเพอืรองรบันาํหนกัของเจดีย ์ ตามทไีดท้รงพระสบิุนไว้
ก่อนทีจะไดพ้ระโอรส 

 นาํท่านชม พิพิธภัณฑโ์ฮจมิินห ์ “HOCHIMINH MUSEUM” อาคาร
คอนกรีตขนาดมหึมา สรา้งเมอืครบรอบวนัเกิดของประธานาธิบดีของ
เวียดนาม มีการจดัแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ และไดท้าํการจดัแสดงเอกสาร, งาน
ศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆ ทเีป็นกิจกรรมทปีระธานาธิบดีเคยกระทาํเมือ
ครงัยงัมีชีวิตอยู่ พรอ้มทงัยงัมีหอ้งจดันิทรรศการ, หอ้งสมดุ, หอ้งวิจยั และ
หอ้งประชมุขนาดใหญ่ และไดม้ีการจดังานต่างๆ อย่างสมาํเสมอ   

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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.  น. นาํท่านชอ้ปปิงที “OLD MARKET” ใหท้่านเลือกซือสินคา้พนืเมือง ของที
ระลกึทีมใีหท้่านเลือกมากมายเป็นของฝาก อาทิ ผา้ปัก งานไม ้ฯลฯ  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   
 หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสูส่นามบิน  

.  น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทียวบินท ีTG-565  

.  น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าเดินทาง  
สาํหรบัคณะผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (  ท่าน / 1 หอ้ง) ราคาท่านละ 19,800.-  บาท 
สาํหรบัผูใ้หญ่ พกัหอ้งเดียว   ราคาเพมิขึนท่านละ    4,800.-  บาท  
 
อัตราค่าเดินทางข้างต้นรวม 

- ค่าตวัโดยสารเครืองบินสายการบินไทย อินเตอร ์ (TG) แบบตวัหมู่คณะชนัทศันาจร ราคา
ตาํสดุ ณ ปัจจบุนั  

- ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐาน  ดาว พรอ้มบริการอาหารเชา้  
- ค่าพาหนะ รถโคช้ปรบัอากาศ ขนาด  ทนีงั ตลอดรายการเดินทาง 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทรีะบุในรายการ 
- ค่าอาหารกลางวนั  มือ และอาหารคาํ  มือ ตามทรีะบุในรายการ 
- คอนเสิรต์ฟิน ฟิน จาก สินเจริญ  
- ค่าประกนัอบุติัเหตไุวใ้นวงเงินไม่เกิน , ,  บาท และค่ารกัษาพยาบาลเนืองจาก

อบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ ,  บาท 
- ค่าระวางนาํหนกักระเป๋าไม่เกินท่านละ  กิโลกรมั  
- หวัหนา้ทวัรจ์ากทางบรษิัทมารว์ิน แทรเวิล จาํกดั  คอยอาํนวยความสะดวกแก่คณะเดินทาง 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถตลอดการเดินทาง  

 
อัตราค่าเดินทางข้างต้น ไม่รวม  

- ค่าหนงัสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือต่างดา้ว 
- ค่านาํหนกักระเป๋าทีเกินนาํหนกัทีสายการบินกาํหนด ไม่เกิน  กิโลกรมัในชนัทัศนาจร 
- ภาษีมลูค่าเพมิ 7% 

 
เงอืนไขการชาํระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชาํระเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชวัโมงนบัจากการสาํรองทนีงั ท่านละ 

10,000 บาท และกรุณาแฟกซ ์ หรือ อีเมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพอืทาํการจองทีนงั ใน
กรณีเดินทางชนัธุรกิจ มดัจาํท่านละ 20,000 บาท   

• ค่าทวัรส์่วนทีเหลือ บรษัิทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์งัหมดก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 25 วนั  
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง (ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั ขอเก็บค่าใชจ้่าย % ของราคาค่าทวัรท์งัหมด 
 ยกเลิกนอ้ยกว่า  วนั ขอเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด % ของราคาค่าทวัร ์
 ยกเวน้กรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนั

ตีมดัจาํทีนงักบัสายการบิน และค่ามดัจาํทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์งัหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
 
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพมิ หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนั

เดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, 

การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากว่ามีการนาํสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทาง

เสือมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทงัใน
ประเทศและต่างประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วทพีาํนกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตกุารณที์เหนือการณค์วบคมุ 

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหาย อนัเนอืงเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเทยีวเอง 

6. เมอืท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมดแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทงัหมด 

 
 


