
PVN11-ฮานอย-ฮาลอง 3วนั TG 

เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3วนั 2คืน 

(THAI AIRWAYS) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่วอา่วฮาลองเบย ์เมอืงมรดกโลก อาหารทะเลบนเรอื 
พเิศษ!!! SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดังอาหารนานาชนดิ 
การบนิไทย บรกิารอาหารไป-กลับ น ้าหนักกระเป๋า 20 กก. 
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วนัที ่1  กรุงเทพ-ฮานอย-ฮาลอง-ตลาดกลางคนืฮาลอง 
05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้4ประต2ู สนามบนิสุวรรณ

ภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

TG560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ตัว

เมอืงกรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเกา่แก ่ซึง่มอีายุครบ 1,000 ปี ใน ค.ศ.
2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น น าท่านชมวหิารวรรณกรรม หรอื “วันเหมยีว” (VAN MIEU) 

สรา้งในสมัยพระเจา้หลไีทโตง อุทศิใหแ้ด่ขงจือ้ วหิารนี้อยู่ตดิกับกว็อกตือ่ยาม เป็นโรงเรยีน
ของพวกขนุนางและเป็นมหาวทิยาลัยแหง่ชาตแิหง่แรกของเวยีดนาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮาลองเบย ์ระหว่างทางชมทวิทัศน์สองขา้งทางทีเ่ป็นหมู่บา้น

สลับกับทอ้งนาทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย ์ในปี ค.ศ.1994 องค์การUNESSCO 
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ 
ระยะทางประมาณ 180กโิลเมตร ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่าร

เกษตรกรรมและนาขา้ว (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นไป ชอ้บป้ิงทีต่ลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 

  พกัที ่New Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่2  ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย-์ถ า้นางฟ้า-ฮานอย-ทะเลคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูท่่าเรอื เพือ่ล่องเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิทีส่รรคส์รา้งดว้ย
ความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1969 
เกาะ ไดร้ับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยเูนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภเูขาหนิปูน

มากมายระหวา่งการลอ่งเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ต่าง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว 
เกาะไก่ชน ฯลฯ น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่า

ประทับใจยิง่นักถ ้าแห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมานี้ ไดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมุม
ตา่ง ๆ ในถ ้า ซึง่บรรยากาศภายในถ ้าทา่นจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดย

มนุษย ์แสงสทีีล่งตัวท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาค ้าฟ้าทัง้  4 
เสา รูปปีกอนิทร ีรปูนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะลกึ
ตา่งๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิย่างงดงาม และให้
คณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื ภตัตาคาร 
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เทีย่ง จากนัน้น าทา่นกลับสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเกา่แก ่ซึง่จะมอีายคุรบ 
1000 ปีในปี ค.ศ.2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแหง่นี้ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึกอาคารที่

ส าคัญตา่ง ยังคงเป็นการกอ่สรา้งและน าทา่นชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศส จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรงุฮานอย มักมชีาว

ฮานอยและนักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้ชม วดัหงอกเซนิ อยู่รมิ
ทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์

อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่Delight Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัที ่3  ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์วดัเจดยีเ์สาเดยีว-กรุงเทพฯ                                     
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่จตัรุสับาดงิห ์ ณ จัตรุัสแหง่นี้เป็นสถานทีท่ีท่า่นโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพ
ของเวียดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของ
ฝรั่งเศสอยู่ถงึ 48ปี ทีต่ัง้ของอาคารทีโ่ดดเด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจมินิห  ์ภายในบรรจุศพ

อาบน ้ายาของโฮจมินิห ์นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดต่อความประสงคข์อง
ทา่นทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่ห ้เขา้ชมดา้นในทกุวันจันทรแ์ละวันศกุร)์ นักทอ่งเทีย่วจะเดนิ
เรยีงแถวเขา้ควิอย่างเงียบสงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้ง
ถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาด จากนั้นน าท่านชม  ท าเนียบ
ประธานาธบิด ีปัจจบุันใชเ้ป็นทีร่ับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้า

หา้มเขา้ไปใกล ้แต่มเีชอืกกัน้ใหถ้่ายรปูไดใ้นระยะไกล และต่อดว้ย บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คย
พ านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชัน้ล่าง

โปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และ
หอ้งนอน บา้นจะเรยีบง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างทีด่ ีจนไดร้ับการยกย่องเป็น

บดิาของประเทศเวยีดนาม จากนั้นน าท่าน ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอีกชือ่ว่าวัดแห่งรัก 
สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัว
ขนาดกลางรปูสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรปูเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร แต่ละ

มอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ุฟเฟตช์ือ่ดงั 

จากนั้นน าคณะเราไปชม วดั  TRAN QUOC ตังอยู่ที่ใจกลางของทะเลสาบ  HO TAY 
ทะเลสาบใหญท่ีส่ดุและเหมอืนดวงตาสองดวงของฮานอย ชมวัด TRAN QUOC วัดทีเ่ก่าทีส่ดุ
ของเมอืงหลวงฮานอย ความเป็นมาของวัดแหง่นี้ 1,500 กว่าปี วัดทีกู่ช้าตกิูเ้มอืงของประเทศ
เวียดนาม จากนั้นคณะไปชอ้ปป้ิงอย่างสาใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย ไดเ้วลาแก่สมควรน าทาน
เดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบ่าย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสมัภาระ 
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20.25 น. ออกเดนิทางจากกรงุฮานอย กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG565 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

27-29 ก.ค.62 13,900 13,900 3,500 

10-12 ส.ค.62 13,900 13,900 3,500 

12-14 ต.ค.62 13,900 13,900 3,500 

ราคาเด็กทารก 
อายุต า่กวา่ 2ปี 

3,000 บาท 

 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 800 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ต ัง้แต ่วนัที ่10 ม.ิย. 62 เป็นตน้ไป ขอปรบัคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม เป็นทา่นละ 800 บาท 

 



PVN11-ฮานอย-ฮาลอง 3วนั TG 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรดี ค่ามนิิบาร ์ค่าโทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 800 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่ก
และตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก
ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
ได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

10 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 



PVN11-ฮานอย-ฮาลอง 3วนั TG 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 


