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วนัที ่1  กรงุเทพ-ฮานอย-ฮาลอง 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์

สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิแอร์

เอเชยี เที่ยวบนิที่ FD642 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

1.45 ชัว่โมง) 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุฮานอย หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
น าท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงกรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นคร
หลวงเก่าแก่ ซึง่จะมอีายุครบ 1,000 ปี ใน ค.ศ. 2010 กรุงฮานอย
เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่เมืองแห่งนี้ยังคงรักษา
ความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น  น าท่านชมวิหาร
วรรณกรรม หรอื “วันเหมยีว” (VAN MIEU) สรา้งในสมัยพระเจา้หลี
ไทโตง อทุศิใหแ้ดข่งจือ้ วหิารนีอ้ยูต่ดิกับกว็อกตือ่ยาม เป็นโรงเรยีน
ของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของ
เวยีดนาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮาลองเบย ์ระหวา่งทางชมทวิทัศน์สองขา้งทางทีเ่ป็นหมู่บา้น

สลับกับทอ้งนาทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดูกาล อา่วฮาลองย ์ในปี ค.ศ.1994 องคก์ารUNESSCO 
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ 
ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่าร
เกษตรกรรมและนาขา้ว (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผอ่นคลายอริยิาบถ หรอืเลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นไป ชอ้บป้ิงทีต่ลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 

  พกัที ่New Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2  ฮาลองเบย-์ฮานอย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงาม
ตามธรรมชาต ิทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติ
กรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1969 
เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก 
อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือ
ท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะ
แมว เกาะไกช่น ฯลฯ น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ย
มากมาย ลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแหง่นี้เพิง่ถูก
คน้พบเมือ่ไมน่านมานี้ ไดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมมุตา่ง ๆ ในถ ้า ซึง่บรรยากาศภายใน
ถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแต่งโดยมนุษย์   แสงสทีีล่งตัวท าใหเ้กดิ
จนิตนาการรูปร่างตา่ง ๆ มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาค ้าฟ้าทัง้  4 เสา รูปปีกอนิทร ีรูปนางฟ้า รูป
คู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซือ้ส ิน้คา้ที่ระสกึต่างๆ ตามแลว้น าท่านชม
หมูบ่า้นชาวเล ซึง่ชาวบา้นทีน่ี่สว่นใหญ่จะมอีาชพีเลีย้งสัตวท์ะเล ชวีติสว่นใหญข่องพวกเขา
จะอยู่แต่ในเรือ  เวลาที่มเีรือท่องเที่ยวผ่านเขา้มาพวกเขาก็จะน าเรือของพวกเขาที่บรรทุก
อาหารทะเลสารพัดชนิดทัง้กุง้ หอย ปู ปลา ฯลฯ  อยู่เต็มล าเรือ ซึง่ลว้นแต่ยังเป็นสดๆอยู่
ทัง้นั้น คอยลอยเทียบเขา้หาเรือนักท่องเที่ยวเพื่อขายอาหารทะเลใหนั้กท่องเที่ยว   ซึง่
นักทอ่งเทีย่วสามารถเลอืกชนดิของอาหารทะเล แลว้ใหเ้ขาปรงุตามเมนูทีต่อ้งการได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และให้
คณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื ภตัตาคาร 

เทีย่ง จากนัน้น าทา่นกลับสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเกา่แก ่ซึง่จะมอีายคุรบ 
1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแหง่นี้ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึอาคารที่
ส าคัญตา่ง ยังคงเป็นการกอ่สรา้งและน าท่านชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบ
ฝร่ังเศส จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมชีาว
ฮานอยและนักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบริเวณรมิทะเลสาบแห่งนี้ชม วดัหงอกเซนิ อยู่ร ิม
ทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็น
เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่Delight Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3  ซติีท้วัรฮ์านอย-กรงุเทพฯ                                     
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่จตัรุสับาดงิห ์ ณ จัตรัุสแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่ีท่า่นโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพ
ของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ของ
ฝร่ังเศสอยู่ถงึ48ปี ทีต่ัง้ของอาคารทีโ่ดดเด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจมินิห ์ภายในบรรจุศพ
อาบน ้ายาของโฮจมินิห ์นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดต่อความประสงคข์อง
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ทา่นทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่ห ้เขา้ชมดา้นในทกุวนัจันทรแ์ละวนัศกุร)์ นักทอ่งเทีย่วจะเดนิ
เรยีงแถวเขา้ควิอย่างเงยีบสงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้ง
ถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาด จากนั้นน าท่านชม ท าเนยีบ
ประธานาธบิด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้า
หา้มเขา้ไปใกล ้แต่มเีชอืกกัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล และตอ่ดว้ย บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คย
พ านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชัน้ล่าง
โปรง่ไมม่ผีนัง เป็นทีพั่กผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้งท างาน และหอ้งนอน 
บา้นจะเรยีบง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่ ีจนไดรั้บการยกยอ่งเป็นบดิาของ
ประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าทา่น ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชือ่วา่วัดแหง่รัก สรา้งดว้ยไม ้
ทัง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาดกลาง
รูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แต่ละมอืถอืของ
มงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าคณะเราไปชม วดั TRAN QUOC ตังอยูท่ีใ่จกลาง
ของทะเลสาบ HO TAY ทะเลสาบใหญ่ที่สุดและเหมือน
ดวงตาสองดวงของฮานอย ชมวัด TRAN QUOC วัดที่เก่า
ทีส่ดุของเมอืงหลวงฮานอย ความเป็นมาของวัดแหง่นี้ 1,500 
กว่าปี วัดที่กูช้าตกิูเ้มืองของประเทศเวยีดนาม จากนั้นคณะ
ไปชอ้ปป้ิงอยา่งสาใจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย ไดเ้วลาแกส่มควร
น าทานเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต  ินอยบา่ย เพื่อ
เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.50 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD645 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.55 ชัว่โมง) 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

01-03 เม.ย.60 9,999 9,999 2,500 

08-10 เม.ย.60 9,999 9,999 2,500 

15-17 เม.ย.60 11,999 11,999 3,000 

22-24 เม.ย.60 9,999 9,999 2,500 

29 เม.ย.-01 พ.ค.60 11,999 11,999 3,000 

05-07 พ.ค.60 11,999 11,999 3,000 

06-08 พ.ค.60 9,999 9,999 2,500 

10-12 พ.ค.60 11,999 11,999 3,000 

13-15 พ.ค.60 9,999 9,999 2,500 

20-22 พ.ค.60 9,999 9,999 2,500 

27-29 พ.ค.60 9,999 9,999 2,500 

03-05 ม.ิย.60 9,999 9,999 2,500 

10-12 ม.ิย.60 9,999 9,999 2,500 

17-19 ม.ิย.60 9,999 9,999 2,500 

24-26 ม.ิย.60 9,999 9,999 2,500 

01-03 ก.ค.60 9,999 9,999 2,500 

08-10 ก.ค.60 11,999 11,999 3,000 

15-17 ก.ค.60 9,999 9,999 2,500 

22-24 ก.ค.60 9,999 9,999 2,500 

29-31 ก.ค.60 10,999 10,999 2,500 

05-07 ส.ค.60 9,999 9,999 2,500 

12-14 ส.ค.60 11,999 11,999 3,000 

19-21 ส.ค.60 9,999 9,999 2,500 

26-28 ส.ค.60 9,999 9,999 2,500 

02-04 ก.ย.60 10,999 10,999 2,500 

16-18 ก.ย.60 9,999 9,999 2,500 

23-25 ก.ย.60 9,999 9,999 2,500 

30 ก.ย.-02 ต.ค.60 9,999 9,999 2,500 

07-09 ต.ค.60 9,999 9,999 2,500 

14-16 ต.ค.60 9,999 9,999 2,500 

21-23 ต.ค.60 11,999 11,999 3,000 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท์ 
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/450 บาทตอ่ทปิ 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั ทา่นควรจัดเตรยีม

คา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   JVN01 HANOI HALONG 3D2N OCT17-FD-W41 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 


