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สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาต ิณ อ่าวฮาลองเบย์ 
++ ลิม้รสอาหารทะเลครบสูตร ++ 
ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้หน่ึงเดียวในโลก  
เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ 
ชมพพิธิภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว /  วิหารวรรณกรรม 
พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก 
เตม็อิ่มกับการช้อปป้ิงไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า 
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) 
ก าหนดการเดนิทาง ดูได้ท้ายโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมาส่วนตัวสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง                                  (--/--/D) 
10.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู7 แถว Q17-18 เคาน์เตอร์ สายการบิน 

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
12.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เท่ียวบนิท่ี QR828 พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
14.45 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับ

อากาศ สู่ ฮาลอง เมืองหลวงของจงัหวดักว่างนิงห์ (QUANG NINH) ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 
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180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพกัผ่อนคลาย
อิริยาบถ หรือเลือกซือ้ของท่ีระลกึจากทางร้านค้า) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)  
 ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึ อาทิ กระเป๋า ไม้

หอมแกะสลกั เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม หรือสินค้าพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย 
พัก เข้าพัก  ณ  BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปป้ิง 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้ (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (2)  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือ เพ่ือล่องเรือชมควำมงำมตำมธรรมชำติเชิญท่ำนสมัผสัควำมงดงำมและสมบรูณ์

ของ อ่าวฮาลอง ท่ีสรรคส์รำ้งดว้ยควำมงดงำมดังภำพวำดโดยจิตกรเอก จนท ำใหไ้ดร้บักำรขึ้ นทะเบียน 

เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ จำกองคก์ำรยเูนสโกเ้ม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัควำมมหศัจรรยข์องธรรมชำติ

ท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยภเูขำหินปนูมำกมำย รปูรำ่งแปลกตำนับพนัเกำะ สลบัซบัซอ้นเรียงตัวกนัอยำ่งสวยงำม 

ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะไดช้มควำมงำมของเกำะแก่งต่ำงๆ ทั้งเกำะหมำ เกำะแมว เกำะไก่ชน ฯลฯ 

ลกัษณะทัว่ไป น ำท่ำน ชมถ ้านางฟ้า หรือ ถ ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินยอ้ยมำกมำย ลว้นแต่สวยงำม และ

น่ำประทับใจยิ่งนัก ถ ้ำแห่งน้ีเพ่ิงถูกคน้พบเม่ือไม่นำนมำน้ี ซ่ึงมีกำรประดับแสงสี ตำมผนังและมุมต่ำงๆ 

ในถ ้ำ บรรยำกำศภำยในถ ้ำท่ำนจะสมัผสักบัควำมสวยงำม ตำมธรรมชำติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสง

สีท่ีลงตัวท ำใหเ้กิดจินตนำกำรรูปร่ำงต่ำงๆมำกมำย ทั้งรูปมงักร เสำค ้ำฟ้ำทั้ง 4 เสำ รปูนำงฟ้ำ รปูคู่รกั

หนุ่มสำว พระพุทธรปู ฯลฯ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ (3) 
บา่ย ถึง ท่ำเรือฮำลอง เดินทำงกลบั กรุงฮำนอย (ในเสน้ทำงเดิม โดยใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง 

ระหวำ่งทำงแวะชมศนูยห์ตักรรมของคนพิกำร โดยพิกำรจำกกำรโดนฝนเหลืองในสมยัสงครำม ใหท่้ำน

เลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึก และสินคำ้พ้ืนเมืองแฮนเมดจำกฝีมือคนพิกำร เพ่ือเป็นกำรอุดหนุนช่วยเหลือผู้

พิกำรเหล่ำน้ี ถึง ใจกลำงเมืองเก่ำ ฮานอย ชม ทะเลสาบฮว่านเก๋ียว (ทะเลสาบคืนดาบ) หำกมองไป

กลำงทะเลสำบจะเห็นหอคอยเต่ำโผล่พน้น ้ำ ซ่ึงมีหลำยคนบอกวำ่เคยเห็นเต่ำขนำดใหญ่อยูใ่นบริเวณ

ทะเลสำบแหง่น้ี จำกน้ันน ำท่ำนขำ้ม สะพานแสงอาทิตย ์(สะพานเทฮุก) ชม วดัหง็อกเซิน (วดัเนิน

หยก) วดัโบรำณ ภำยในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่ำสต๊ำฟ ขนำดใหญ่ ซึ่งมีควำมเช่ือวำ่ เต่ำ

ตวัน้ี คือเต่ำศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอำศยัอยูใ่นทะเลสำบแห่งน้ีมำเป็นเวลำชำ้นำน จำกน้ันใหท่้ำนอิสระช้

อปป้ิง ณ  ถนน 36 สายเก่า แหล่งขำยของท่ีระลึกและสินคำ้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮำนอย ทั้งของท่ี

ระลึก ของกิน ของใช ้อำทิ หมวกงอบญวน ภำพเขียน กระเป๋ำก็อปป้ี ยีห่อ้ต่ำงๆ เช่น Samsonite, 

Kipling, Roxy, Billabong รองเทำ้ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
 จำกน้ันชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้า (Water Puppet Show) ศิลปกรรมประจ ำชำติ เอกลกัษณ์ของ

ประเทศเวียดนำม และมีแห่งเดียวในโลก ชมควำมสำมำรถในกำรเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจำกในน ้ ำ
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ผสมผสำนกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวยีดนำมและพำกยส์ดๆ ของคณะละคร) 

พัก เข้าพัก  ณ  THIEN THAI HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม  ฮานอย - จัตุรัสบาดงิห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – วัด

เจดีย์เสาเดียว – พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
– กรุงเทพฯ                                                                                        (B/L/--)  

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (5)  
07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ จัตุรัสบาดงิห์ (Ba Dinh Square) ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อา่นค า

ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้
ของฝร่ังเศสอยูถ่ึง 84 ปี น าทา่นคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สสุาน
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทกุวนัจนัทร์ และ ศุกร์ของสปัดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน 
ตลุาคม-พฤศจิกายน) วีรบรุุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ท่ีรวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู้
ประกาศเอกราชให้กบัประเทศเวียดนามภายในสสุานบรรจศุพทา่นประธานาธิบดี ซึง่ได้ท าการเก็บ
รักษาศพไว้เป็นอยา่งดีไมใ่ห้เนา่เป่ือย โดยมีเจ้าหน้าท่ีดแูลไว้อยา่งเข้มงวด ชม ท าเนียบ

ประธานาธิบดี ท่ีทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ทา่นโฮจิมินห์ แตท่า่นไมอ่ยู ่ แตท่่านเลือกท่ีจะอยูบ้่าน
ไม้ หลงัเล็ก ซึง่อยูห่ลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแหง่นี ้ จงึเป็นสถานท่ีรับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนัน้
เข้าชมบ้านพักลุงโฮ ท่ีสร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สงูมีใต้ถนุเหมือนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อน
และต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องท างานและห้องนอน ชม วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) 
เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 10สร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นเสาต้น
เดียวกลางสระบวัรูปส่ีเหล่ียม ภายในประดษิฐานรูปเจ้าแมก่วนอิม ปาง 10 กร ซึง่มีช่ือเสียงมากแหง่
หนึง่ในฮานอย จากนัน้ชม พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึง่จดัแสดงนิทรรศกาลมากมาย ซึ่งจะได้เห็นความ
เป็นอยู่ของเหลา่ทหารกู้ชาติและเร่ืองราวการสู้รบในสมยัสงครามเวียดนามอีกด้วย 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (6 ) 
บา่ย น าชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณซึง่มีประวตัคิวามเป็นมายาวนานนบัร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลยั

แห่งแรก อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบราณ จากนัน้ชม  วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมี
ความเก่าแก่และมีความส าคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตัง้อยู่ใจกลางเมืองและ
บริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุดในเมืองฮานอย ภายในวดัมีต้นมหา
โพธ์ิท่ีน ามาจากประเทศอินเดีย และเจดีย์ตรังก๊อก (Tran Quoc Pagoda) ส าหรับไหว้พระเพ่ือความ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 
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16.50 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR829 
18.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือน วนัที ราคา 

มกรำคม 2558 09 – 11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 

30 – 01 ก.พ. / 31 – 02 กพ.58 

10,900 บาท 

กุมภำพนัธ ์2558 06 – 08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 

27 – 01 มี.ค. / 28 – 02 มี.ค.58 

10,900 บาท 

มีนำคม 2558 04 – 06 / 05 - 07 / 06 – 08  / 07 - 09 / 13 - 15 /     

14 -16 / 22 – 22 / 21 – 23 / 27 – 29 / 28 - 30 มี.ค.

58 

10,900 บาท 

หมายเหตุ: ทุกวันท่ีการเดินทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพเิศษ คือ จองล่วงหน้าก่อน
เดนิทาง 30 วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 200 บาท 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮำนอย – กรุงเทพ โดยสำยกำรบิน กำรต์ำ้ แอรเ์วย ์

 ค่ำท่ีพกัโรงแรมระดบั 3 ดำว รวมทั้งส้ิน 2 คืน 

 ค่ำอำหำรครบทุกม้ือตลอดรำยกำร 

 ค่ำรถรบั-ส่งสนำมบิน และ รำยกำรทวัรต์ลอดรำยกำร 

 อตัรำค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 

 ประกนัภยัในกำรเดินทำง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจำกอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท (คุม้ครอง ผู้

เอำประกนัภยั อำยุระหวำ่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัอำยุต ำ่กวำ่ 15 ปี หรือ ระหวำ่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % 

ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อำประกันภัยอำยุสูงกว่ำ 85 ปี ทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคุม้ครอง)  

 ค่ำระวำงน ้ำหนัก 30 กิโลกรมั 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7 % และ ภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย 3 % 

 ค่ำบริกำร และค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรำยกำร 
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 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 2 USD/วนั, พนักงำนขบัรถ 1 USD/วนั, พนักงำนโรงแรม, รำ้นอำหำร, ทิปหวัหน้ำทัวรจ์ำกเมืองไทย 

(ตำมแต่ควำมพอใจในกำรบริกำรของลกูคำ้) ฯลฯ 

 ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวั หรือ ค่ำใชจ้ำ่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณำวำงเงินมดัจ ำ ท่ำนละ 5,000 บำท หลงัจำกท่ีไดท้ ำกำรจอง และท่ีนัง่จะถกูยนืยนัเม่ือไดร้บัค่ำมดัจ ำแลว้เท่ำน้ัน 

 หลงัจำกช ำระค่ำมดัจ ำแลว้ สำมำรถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท ำกำรออกตัว๋ล่วงหน้ำ 1-2 อำทิตยก์่อนกำร

เดินทำง 

 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนั เก็บค่ำใชจ้ำ่ย ยดึเงินมดัจ ำทั้งหมด ในทุกรณี 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7 – 14 วนั เก็บค่ำใชจ้ำ่ย 50% ของรำคำทวัรใ์นทุกกรณี 

 ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกวำ่ 1 – 6 วนั เก็บค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัรใ์นทุกรณี 

 


