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วนัที ่1  กรงุเทพ-ฮานอย-ฮาลอง 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอร์

สายการบนิแอรเ์อเชีย (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวก 

07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินแอร์

เอเชีย เทีย่วบนิที ่FD642 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

1.45 ชัว่โมง) 
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08.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ตัว
เมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมีอายุครบ 1,000 ปี ใน 
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่ง
เมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น  น า

ทา่นชมวิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สรา้งใน
สมัยพระเจ า้หลีไทโตง อุทิศ ใหแ้ด่ขงจื้อ วิหา รนี้ อยู่ต ิดกับกว็
อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัย

แหง่ชาตแิหง่แรกของเวียดนาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่เมอืงฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทวิทัศน์สองขา้งทางทีเ่ป็นหมู่บา้น

สลับกับทอ้งนาทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดกูาล อา่วฮาลองย์ ในปี ค.ศ.1994 องคก์ารUNESSCO 
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ 
ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้า่นสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวิถชีวีิตความเป็นอยูก่าร

เกษตรกรรมและนาขา้ว (ระหว่างการเดนิทางแวะรา้นคา้อิสระพักผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไป ช้อบป้ิงที่ตลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 
  พกัที่ New Star Hotel หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที ่2  ฮาลองเบย-์ฮานอย 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นน าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรือ  เพื่อลอ่งเรือชมความงาม

ตามธรรมชาต ิทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจิต
กรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1969 
เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก 

อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือ
ทา่นจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะ
แมว เกาะไกช่น ฯลฯ น าทา่นชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหนิยอ้ย

มากมาย ลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแหง่นี้เพิง่ถูก
คน้พบเมื่อไม่นานมานี้ ไดม้ีการประดับแสงสตีามผนังและมุมตา่ง ๆ ในถ ้า ซึง่บรรยากาศภายใน
ถ ้าทา่นจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สริมเตมิแตง่โดยมนุษย์   แสงสทีี่ลงตัวท าใหเ้กิด
จนิตนาการรูปร่างตา่ง ๆ มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาค ้าฟ้าทัง้  4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูป

คูรั่กหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซือ้ส ิ้นคา้ทีร่ะสกึต่างๆ ตามแลว้น าทา่นชม
หมูบ่า้นชาวเล ซึง่ชาวบา้นที่นี่สว่นใหญจ่ะมีอาชพีเลี้ยงสัตว์ทะเล ชีวิตสว่นใหญข่องพวกเขา
จะอยู่แต่ในเรือ   เวลาทีม่ีเรือทอ่งเทีย่วผา่นเขา้มาพวกเขาก็จะน าเรือของพวกเขาทีบ่รรทุก

อาหารทะเลสารพัดชนิดทัง้กุง้ หอย ปู ปลา ฯลฯ  อยูเ่ต็มล าเรือ ซึง่ลว้นแต่ยังเป็นสดๆอยู่
ทัง้นั้น คอยลอยเทยีบเขา้หาเรือนักท่องเที่ยวเพื่อขายอาหารทะเลใหนั้กท่องเทีย่ว   ซึ่ง
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นักทอ่งเทีย่วสามารถเลอืกชนิดของอาหารทะเล แลว้ใหเ้ขาปรุงตามเมนูทีต่อ้งการได ้
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมวิวทิวทศันธ์รรมชาตอิย่างงดงาม และให้

คณะมเีวลาพกัผ่อนอยู่บนเรอื ภตัตาคาร 
เที่ยง จากนั้นน าทา่นกลับสู ่กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเกา่แก ่ซึง่จะมีอายคุรบ 

1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่เมืองแหง่นี้ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึอาคารที่
ส าคัญตา่ง ยังคงเป็นการกอ่สรา้งและน าทา่นชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบ

ฝร่ังเศส จากนั้นน าทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาว
ฮานอยและนักทอ่งเที่ยวมาน่ังพักผอ่นบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ชม  ว ัดหงอกเซนิ อยู่ริม
ทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเ ป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีส ีแดงสดใส ถือเป็น

เอกลักษณ์อยา่งหนึ่งของกรุงฮานอย 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัที่ Delight Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที ่3  ซติ ีท้วัรฮ์านอย-กรงุเทพฯ                                     
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่จตัุรสับาดงิห ์ ณ จัตรัุสแหง่นี้เป็นสถานทีท่ีท่า่นโฮจมิินหไ์ดอ้่านค าประกาศอิสรภาพ
ของเวียดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของ
ฝร่ังเศสอยูถ่ึง48ปี ทีต่ัง้ของอาคารที่โดดเดน่ สง่างาม ชม สุสานโฮจมินิห ์ภายในบรรจศุพ

อาบน ้ายาของโฮจมิินห ์นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์อง
ทา่นทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให ้เขา้ชมดา้นในทกุวันจันทร์และวันศกุร์) นักทอ่งเทีย่วจะเดิน
เรียงแถวเขา้ควิอยา่งเงียบสงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้ง

ถา่ยรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาด จากนั้นน าท่านชม  ท าเนียบ
ประธานาธิบด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มีทหารเฝ้า
หา้มเขา้ไปใกล ้แตม่ีเชอืกกัน้ใหถ้า่ยรูปไดใ้นระยะไกล และต่อดว้ย บา้นพกัโฮจมิ ินห ์ที่เคย

พ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง ยกพื้นดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่ง
โปร่งไม่มีผนัง เป็นทีพั่กผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และหอ้งนอน 
บา้นจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่ ีจนไดรั้บการยกยอ่งเป็นบิดาของ

ประเทศเวียดนาม จากนั้นน าทา่น ชมว ัดเจดยี์เสาเดยีว เรียกอีกชือ่ว่าวัดแหง่รัก สรา้งดว้ยไม ้
ทัง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาดกลาง
รูปส ีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แตล่ะมือถือของ
มงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ุฟเฟตช์ื่อดงั 
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จากนั้นน าคณะเราไปชม วดั TRAN QUOC ตังอยูท่ีใ่จกลาง
ของทะเลสาบ HO TAY ทะเลสาบใหญ่ที่ส ุดและเหมือน
ดวงตาสองดวงของฮานอย ชมวัด TRAN QUOC วัดที่เก่า
ทีส่ดุของเมืองหลวงฮานอย ความเป็นมาของวัดแหง่นี้ 1,500 
กว่าปี วัดที่กูช้าติกูเ้มืองของประเทศเวียดนาม จากนั้นคณะ
ไปชอ้ปป้ิงอย่างสาใจอยูท่ี่ ถนน 36 สาย ไดเ้วลาแก่สมควร
น าทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินอยบา่ย  เพื่อ
เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที ่FD645 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.55 ชัว่โมง) 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

  
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

21-23 ม.ค.60 9,999 9,999 2,500 

18-20 ก.พ.60 9,999 9,999 2,500 

25-27 ก.พ.60 9,999 9,999 2,500 

04-06 ม.ีค.60 9,999 9,999 2,500 

11-13 ม.ีค.60 9,999 9,999 2,500 

18-20 ม.ีค.60 9,999 9,999 2,500 

25-27 ม.ีค.60 9,999 9,999 2,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ คา่ซักรีด คา่มินิบาร์ คา่โทรศัพท์ 
ฯลฯ 
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 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัล่ะ 150 ตอ่ทา่น/450 บาทตอ่ทปิ 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ
เตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวร์สว่นทีเ่หลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ทา่นควรจัดเตรียม

คา่ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในส่วนของคา่ทีพั่กและตั๋ว
เครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บัตรโดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้ 

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

10 ทา่น ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใด  ๆก็
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืคา่ทัวร์ทัง้หมด 

 


