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วันแรก (ศกุร ์14 ก.พ. 63) กรุงเทพฯ – ฮานอย 

05.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย อินเตอร ์ประต ู 2 
เคานเ์ตอร ์ D โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการดา้น
เอกสารแก่ท่าน  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี TG-560 
09.35 น. ถึงสนามบิน กรุงฮานอย “HANOI” หลงัผ่านการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง และ

พิธีการศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
 ออกเดินทางสู่ เมืองนิงหบ์ิงห ์ เมอืงชนบทเกา่แก่อยู่ทางตอนใตข้องเมืองฮานอย 

มีพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีชุ่มน า้ในอาณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาล จนพืน้ท่ีนั้นถกูเรียกว่า 
“อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภมูิทศันแ์ปลกตา เป็น
เสน่หอ์ย่างหน่ึงของท่ีน่ี นกัท่องเท่ียวนิยมล่องเรือชม  เมือง อาคารบา้นเรือนสรา้ง
ค่อนขา้งประหยดัพืน้ท่ี เป็นทรงแคบสงู ยาวไปหลงับา้น หนา้ต่างมีนอ้ย เน่ืองจาก
ชาวเวียดนามนิยมท างานนอกบา้นมากกว่าท่ีอาศยัอยู่ท่ีบา้นและท่ีดินท่ีเวียดนาม 
ย่านตวัเมืองจะมีราคาค่อนขา้งสงู ใชท้องค าแท่งซือ้ท่ีดิน ไม่ไดใ้ชเ้งินซือ้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น าท่าน ล่องเรือฮาลองบก หรือ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน เป็นภมูิประเทศท่ีมี

ความพิเศษทางธรรมชาติของเมืองนิงหบ์ิงห ์ เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีชุ่มน า้ใน
อาณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาล โดยในช่วงหนา้แลง้ คือ "นาขา้ว" นั่นเอง ในช่วง
น า้ขึน้สงู สามารถล่องเรือพายไปตามคลอง ซึ่งสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขา
หินปนู และชมทิวทศันอ์นังดงามเขียวขจี บรรยากาศอนัแสนสดชื่นของขนุเขา 
สายน า้ และวิถีชีวิตโดยรอบ มีภมูิทศันส์วยงามแปลกตา ทัง้เทือกเขา เนินเขา
หินปนู ท่ีราบต ่า และนาขา้วลอ้มรอบ ดว้ยยอดเขา 99 ยอด 

17.00 น. น าท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน ้า ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
เวียดนาม 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัท่ี HOTEL FLOWER GARDEN HOTEL (โรงแรมระดบั 4 ดาว)  

วันที่สอง (เสาร ์15 ก.พ. 63) ฮานอย  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วิหารวรรณกรรม “THE TEMPLE OF LITERATURE” วิหารแห่งนี้

สรา้งในปี 1070 ในสมยัพระเจา้หลี ไท โตง เพือ่อทิุศใหแ้ก่ขงจือ้ ในปี 1076 เหนือ
ประตทูางเขา้ใหญ่เป็นขอ้ความท่ีขอรอ้งใหผู้ม้าเยือนลงจากหลงัมา้ก่อนท่ีจะเขา้
ไป 



 น าท่านสู่ ทะเลสาบคนืดาบ “HOAN KIEM LAKE” ท่ีสวยงามใจกลางกรุงฮานอย 
ทะเลสาบแห่งนีม้ีประวติัว่า พระเจา้เล ไท โต ไดด้าบวิเศษท่ีพระองคใ์ชใ้นช่วง 10 
ปีท่ีต่อสูก้บัหมิง หลงัจากปลดปล่อยประเทศใหเ้ป็นอิสระแลว้พระองคท์รงลงเรือ
ไปกลางทะเลสาบ เพ่ือคืนดาบวิเศษแก่เต่าศกัด์ิสิทธิ์  

 น าท่านชม วัดหงอ็กเซิน “NGOC SON TEMPLE” หรือวดัเนินหยก ท่ีตัง้อยู่บน
ชะโงก หรือเกาะเล็กในทะเลสาบ สรา้งโดยผูก้ลา้ชาวเวียดนามท่านหน่ึง ซึ่ง
สามารถปลดแอกชาวเวียดนามจากกองทพัมองโกลได ้

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น าท่านชอ้ปปิ้งเดินเล่นท่ี ถนน Nha Tho ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวิหารเซนตโ์จเซฟ 

แหล่งชอ้ปปิ้งท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้แฟชั่นขนาดเล็ก และรา้นอาหาร แมจ้ะมีระยะ
เพียง 100 เมตร แต่เป็นท่ีนิยมอย่างมากของเหล่าบรรดา   ฮิปสเตอรฮ์านอย และ
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Things of Substance รา้นเสือ้ผา้แฟชั่นสไตล์
เวียดนามไซสช์าวตะวนัตก หรือรา้น Mu Accessories จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น 
และเสือ้ผา้ในสีสนัท่ีโดดเด่น 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัท่ี HOTEL FLOWER GARDEN HOTEL (โรงแรมระดบั 4 ดาว)  

วันทีส่าม (อาทิตย ์16 ก.พ. 63) ฮานอย – กรุงเทพฯ  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบา ดิงห ์ “BA DINH” ชม สสุานโฮจมิินห ์ “HOCHIMINH 

MAUSOIEUM” ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1973 และเสร็จในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งบรรจศุพ
อาบน า้ยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห ์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในหอ้งเย็น 

 น าท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งแบบฝรั่งเศส ของ อดีตท าเนียบ
ประธานาธิบดี ซึ่งปัจจบุนัใชเ้ป็นท่ีตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิ
มินห ์บา้นไมย้กพืน้ ชมหอ้งท างาน หอ้งนอน และหอ้งต่างๆ ท่ีเรียบง่ายของอดีต
ประธานาธิบดีโฮจิมินห ์  

 น าท่านชม เจดียเ์สาเดียว “ONE PILLAR PAGODA” เจดียไ์มท่ี้งดงาม  ตัง้อยูบ่น
เสาตน้เดียวกลางสระบวัตน้ไทร ซึ่งในอดีตในสมยัการปกครองของกษัตริยลิ์ไท
ทอง ในปี 1049 มกัไปสวดมนตท่ี์เจดียแ์ห่งนี ้เพื่อขอพระโอรสจากพระเจา้ เมือ่ได้
โอรสแลว้จึงมีการสรา้งเจดียเ์พิ่มเติม โดยสรา้งเสาตน้เดียวเพื่อรองรบัน า้หนกัของ
เจดีย ์ตามท่ีไดท้รงพระสบุินไวก้่อนท่ีจะไดพ้ระโอรส 

 น าท่านชม พพิิธภัณฑโ์ฮจิมนิห ์“HOCHIMINH MUSEUM” อาคารคอนกรีตขนาด
มหึมา สรา้งเมือ่ครบรอบวนัเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม มีการจดั
แบ่งเป็นหอ้งต่างๆ และไดท้ าการจดัแสดงเอกสาร, งานศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆ 
ท่ีเป็นกิจกรรมที่ประธานาธิบดีเคยกระท าเมื่อครัง้ยงัมีชีวิตอยู ่ พรอ้มทัง้ยงัมีหอ้ง
จดันิทรรศการ, หอ้งสมดุ, หอ้งวิจยั และหอ้งประชมุขนาดใหญ่ และไดม้ีการจดั
งานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ   

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
14.00 น. น าท่านชอ้ปปิ้งท่ี “OLD MARKET” ใหท่้านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ของท่ีระลึกท่ีมี

ใหท่้านเลือกมากมายเป็นของฝาก อาทิ ผา้ปัก งานไม ้ฯลฯ  
16.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG-565  
22.15 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



อัตราค่าเดินทาง  
ส าหรบัคณะผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) ราคาท่านละ 14,900.-  บาท 
ส าหรบัผูใ้หญ่ พกัหอ้งเด่ียว   ราคาเพิ่มขึน้ท่านละ    4,000.-  บาท  
 
อัตราค่าเดินทางข้างต้นรวม 

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินไทย อินเตอร ์(TG) แบบตั๋วหมู่คณะชัน้ทศันาจร ราคาต ่าสดุ ณ ปัจจบุนั  
- ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พรอ้มบรกิารอาหารเชา้  
- ค่าพาหนะ รถโคช้ปรบัอากาศ ขนาด 45 ท่ีนั่ง ตลอดรายการเดินทาง 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารกลางวนั 3 มือ้ และอาหารค ่า 2 มือ้ ตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าประกนัอบุติัเหตไุวใ้นวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุติัเหต ุ วงเงินไม่เกิน

ท่านละ 500,000 บาท 
- ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรมั  
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถตลอดการเดินทาง  

 
อัตราค่าเดินทางข้างต้น ไม่รวม  

- ค่าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือต่างดา้ว 
- ค่าน า้หนกักระเป๋าท่ีเกินน า้หนกัท่ีสายการบินก าหนด ไม่เกิน 30 กิโลกรมัในชัน้ทัศนาจร 
- ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์ไกดท์้องถ่ิน และคนขับรถ ท่านละ 800.- บาท  

 
เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชั่วโมงนบัจากการส ารองท่ีนั่ง ท่านละ 10,000 บาท 

และกรุณาแฟกซ ์หรือ อีเมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพื่อท าการจองท่ีนั่ง ในกรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ มดัจ า
ท่านละ 20,000 บาท   

• ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 25 วนั  
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์
1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง (ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน) 
2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
3 ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาค่าทวัร ์
4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ า
ท่ีนั่งกบัสายการบิน และค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า 
หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
 
หมายเหตุ  
1. กรณีท่ีคณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมอืง, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  



4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากว่ามีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณท่ี์เหนือการณค์วบคมุ 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

 
 
 
 
 


