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สายการบิน ไทย แอรเ์วย ์(TG) 
สมัผสัมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย ์
++ ล้ิมรสอาหารทะเลครบสตูร ++ 
ชมโชวห์ุ่นกระบอกน ้าหน่ึงเดียวในโลก 
เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท ์
ชมพิพิธภณัฑโ์ฮจิมินท ์/ วดัเจดียเ์สาเดียว /  วิหารวรรณกรรม 
พบกบั 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวนัตก 
เตม็อ่ิมกบัการช้อปป้ิงไนทม์ารเ์กต็ฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ดูได้ท้ำยโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมำส่วนตัวสำมำรถออกเดินทำงได้ทุกวัน 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮำนอย – วิหำรวรรณกรรม – ฮำลอง – ไนท์มำเก็ตฮำลอง             (--/L/D) 
05.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู2 แถว D เคาน์เตอร์ สำยกำรบิน ไทย แอร์

เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น  
07.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงฮำนอย เที่ยวบินท่ี TG560 พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
09.35 น. ถึง สนำมบินนอยไบ กรุงฮำนอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

น าชม วิหำรวรรณกรรม วดัโบราณซึ่งมีประวตัิความเป็นมายาวนานนบัร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลยั
แหง่แรก อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบราณ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู ่ฮำลอง เมืองหลวงของจงัหวดักวา่งนิงห์ (QUANG NINH) 

หา่งจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม (ระหวา่งการเดนิทางแวะ
ร้านค้าอิสระพกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซือ้ของท่ีระลกึจากทางร้านค้า) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2 )  
 ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลำดไนท์มำเก็ตฮำลอง สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึ อาทิ กระเป๋า ไม้

หอมแกะสลกั เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม หรือสินค้าพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย 
พัก เข้ำพัก  ณ  BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดำว หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง ฮำลอง – ฮำนอย – ทะเลสำบคืนดำบ – ช้อปป้ิง 36 สำย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน ำ้  (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (3)  
 น าทา่นเดนิทางสู่ ทา่เรือ เพ่ือลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาตเิชิญทา่นสมัผสัความงดงามและ

สมบรูณ์ของ อ่ำวฮำลอง ท่ีสรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนท าให้ได้รับการ
ขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองค์การยเูนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรย์
ของธรรมชาตท่ีิได้แตง่แต้มด้วยภเูขาหินปนูมากมาย รูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซ้อนเรียงตวั
กนัอย่างสวยงาม ระหว่างการลอ่งเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะ
แมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป น าทา่น ชมถ ำ้นำงฟ้ำ หรือ ถ า้สวรรค์ ชมหินงอกหินย้อย
มากมาย ล้วนแตส่วยงาม และนา่ประทบัใจยิ่งนกั ถ า้แหง่นีเ้พิ่งถกูค้นพบเม่ือไมน่านมานี ้ ซึง่มีการ
ประดบัแสงสี ตามผนงัและมมุตา่งๆ ในถ า้ บรรยากาศภายในถ า้ท่านจะสมัผสักบัความสวยงาม ตาม
ธรรมชาตท่ีิเสริมเตมิแตง่โดยมนษุย์ แสงสีท่ีลงตวัท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างตา่งๆมากมาย ทัง้รูป
มงักร เสาค า้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปนางฟ้า รูปคูรั่กหนุม่สาว พระพทุธรูป ฯลฯ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ (4) 
บา่ย ถึง ทา่เรือฮาลอง เดนิทางกลบั กรุงฮานอย (ในเส้นทางเดิม โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

ระหวา่งทางแวะชมศนูย์หตักรรมของคนพิการ โดยพิการจากการโดนฝนเหลืองในสมยัสงคราม ให้
ทา่นเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึก และสินค้าพืน้เมืองแฮนเมดจากฝีมือคนพิการ เพ่ือเป็นการอดุหนนุ
ชว่ยเหลือผู้พิการเหลา่นี ้ถึง ใจกลางเมืองเก่า ฮำนอย ชม ทะเลสำบฮว่ำนเก๋ียว (ทะเลสำบคืน
ดำบ) หากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็นหอคอยเตา่โผลพ้่นน า้ ซึง่มีหลายคนบอกวา่เคยเห็นเตา่ขนาด
ใหญ่อยูใ่นบริเวณทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นข้าม สะพำนแสงอำทติย์ (สะพำนเทฮุก) ชม 
วัดหงอ็กเซิน (วัดเนินหยก) วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย ศำลเจ้ำโบรำณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาด
ใหญ่ ซึง่มีความเช่ือวา่ เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัดิส์ิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลา
ช้านาน จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ณ  ถนน 36 สำยเก่ำ แหลง่ขายของท่ีระลกึและสินค้าพืน้เมืองท่ี
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ใหญ่ท่ีสดุของกรุงฮานอย ทัง้ของท่ีระลกึ ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อป
ปี ้ย่ีห้อตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 
 จากนัน้ชม กำรแสดงหุ่นกระบอกน ำ้ (Water Puppet Show) ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลกัษณ์

ของประเทศเวียดนาม และมีแหง่เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอก (เชิดจากในน า้
ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

พัก เข้ำพัก  ณ  THIEN THAI HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสำม ฮำนอย - จัตุรัสบำดงิห์ - สุสำนประธำนำธิบดี โฮจิมินห์ – ท ำเนียบประธำนำธิบดี – วัดเจดีย์

เสำเดียว – พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสำบตะวันตก – กรุงเทพฯ       (B/L/--)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (6)  
07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ จัตุรัสบำดงิห์ (Ba Dinh Square) ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อา่นค า

ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้
ของฝร่ังเศสอยูถ่ึง 84 ปี น าทา่นคาราวะ สุสำนประธำนำธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สสุาน
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทกุวนัจนัทร์ และ ศกุร์ของสปัดาห์ และ จะปิดบริการชว่งเดือน 
ตลุาคม-พฤศจิกายน) วีรบรุุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ท่ีรวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็น
ผู้ประกาศเอกราชให้กบัประเทศเวียดนามภายในสสุานบรรจศุพทา่นประธานาธิบดี ซึ่งได้ท าการเก็บ
รักษาศพไว้เป็นอยา่งดีไมใ่ห้เนา่เป่ือย โดยมีเจ้าหน้าท่ีดแูลไว้อยา่งเข้มงวด ชม ท ำเนียบ

ประธำนำธิบดี ท่ีทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ทา่นโฮจิมินห์ แตท่า่นไมอ่ยู ่ แตท่า่นเลือกท่ีจะอยูบ้่าน
ไม้ หลงัเล็ก ซึง่อยู่หลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแหง่นี ้ จงึเป็นสถานท่ีรับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนัน้
เข้าชม บ้ำนพักลุงโฮ ท่ีสร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สงูมีใต้ถนุเหมือนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อน
และต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องท างานและห้องนอน ชม วัดเจดีย์เสำเดียว (One Pillar Pagoda) 
เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 10สร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นเสาต้น
เดียวกลางสระบวัรูปส่ีเหล่ียม ภายในประดษิฐานรูปเจ้าแมก่วนอิม ปาง 10 กร ซึง่มีช่ือเสียงมากแหง่
หนึง่ในฮานอย จากนัน้ชม พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึง่จดัแสดงนิทรรศกาลมากมาย ซึ่งจะได้เห็นความ
เป็นอยู่ของเหลา่ทหารกู้ชาติและเร่ืองราวการสู้รบในสมยัสงครามเวียดนามอีกด้วย 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (7 ) 
บา่ย จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็น

อย่างมากตัง้อยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสำบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุดใน
เมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธ์ิท่ีน ามาจากประเทศอินเดีย และเจดีย์ตรังก๊อก (Tran Quoc 
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Pagoda) ส าหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้เวลาอนัสมควรเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ 
เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

20.45 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี TG 565 
22.35 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

เดือน วนัที รำคำ 

มกราคม 2558 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30 – 01 ก.พ. / 31 – 

02 กพ.58 

11,900 บำท 

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

27 – 01 มี.ค. / 28 – 02 มี.ค.58 

11,900 บำท 

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

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

58 

11,900 บำท 

หมำยเหตุ: ทุกวันท่ีกำรเดินทำงท่ำนสำมำรถจองทัวร์ล่วงหน้ำได้แล้ว ในรำคำพเิศษ คือ จองล่วงหน้ำก่อน
เดนิทำง 30 วันเป็นอย่ำงน้อย ท่ำนจะได้รับส่วนลด ท่ำนละ 200 บำท 

 

อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 3 ดาว รวมทั้งส้ิน 2 คืน 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผู้

เอาประกนัภยั อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % 

ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 
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อตัรำน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 2 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 1 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย 

(ตามแต่ความพอใจในการบริการของลกูคา้) ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถกูยนืยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการ

เดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้า่ย ยดึเงินมดัจ าทั้งหมด ในทุกรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 


