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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ท แอร์. 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ –กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์ (เย็น) 

12.00น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร ์ ประตู 3Viet Jet Air 

( VJ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

14.00น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902 

15.50น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดินทางข้ามแม่น้ าแดง  

แม่น้ าสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม  

ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุง 
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ฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า 

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้น 

ไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ 

ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัส 

เสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่ง 

จะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียด 

นาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่ส าคัญ

ต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก   จากนั้น น า

ท่านเดินทางสู่เมืองนิงบิงห์ 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก YEN NHI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ําตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปป้ิงถนน 36 สาย 

 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดไบ่ดิงหB์aiDinhเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม หรืออาจ 

จะใหญ่ที่สุดในเอเชีย วัดไบ่ดิงห์เป็นศูนย์รวมชาวพุทธจากทุกภูมิภาคมารวมกันวัด 

ถูกก่อสร้างตามฮวงจุ้ยโบราณคือ ด้านหลังอิงภูเขา ด้านหน้าคือแม่น้ า แต่ส่ิงที่สร้าง 

ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวคือรูปปั้นพระอรหันต์ ๕๐๐ รูปที่ประดิษฐานตาม 

ระเบียงสองด้านสู่สถานที่บูชา ระเบียงแต่ละด้านยาวประมาณ ๑ ,๗๐๐เมตรเป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่พุทธศาสนาของ

บรรดาพระอรหันต์  ซ่ึงถือเป็นเส้นทางแห่งพระอรหันต์ยาวที่สุดในเอเชีย  ภายในมีส่ิงปลูกสร้างต่างๆได้แก่ ประตูตามกวาน 

หงวาย ประตูตามกวานโหน่ย หอระฆัง สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและพระพุทธรูป  

หอระหังนี้มีระฆังขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามหนัก ๓๖ตัน และมีกลองส าริดหนัง 

๗๐ตัน  ชาวบ้านมีความเชื่อว่า เสียระฆังกังวาฬไกลถึงไหนพระพุทธเจ้าจะปกป้อง 

มนุษย์ถึงนั่น   รูปปั้นพระอรหันต์ก็จะถึงสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและพระพุทธเจ้า 

  ที่นี่มีรูปปั้นทองส าริดเจ้าแม่กวนอิมพันมือขนาดใหญ่และพระพุทธรูปทองส าริด 

ขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามน าท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc )หมายถึง 

ถ้ าสามถ้ า ตามต านานกล่าวว่าถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ า เมื่อ 

ครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฏเป็นหลักฐานลงเรือพายล่อง 
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ตามแม่น้ า Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขา 

สองฝั่งแม่น้ าซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านานกล่าวว่าถ้ านี้ถูก 

บรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ า เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอย 

คราบน้ าปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน” เพลิดเพลินกับ

การนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ า สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา 

สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย 

น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห ์(สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิดบริการทุก 

วันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน) 

วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศ

เอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซ่ึงได้ท าการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่อย 

โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวดน าทุกท่านข้ามสะพานแสงอาทิตยสู่์กลางทะเลสาบชมวัดหงอกเซินวัดโบราณภายใน

ประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ ์1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ใน

ทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านานจากนั้นชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยน าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอก

นํ้าซ่ึงเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีช่ือเสียงท่านจะได้ชม 

เรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบ้านเช่น 

การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอกน้ าทั้งส้ิน 

ค่ํา     บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า ฮานอย –กรุงเทพฯ (เช้า) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

11.10น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 

13.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

........................................................................................ 
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

- ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

- ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  นิงบิงห์  3 วัน 2 คืน บิน VJ 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 24 WL WL WL WL 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 24 WL WL WL WL 

31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 24 WL WL WL WL 
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- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 450บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย 

กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ 

       เดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณ ี

       เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

 4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จํานวนที่บรษิัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกัน บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป 

        ด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหนา้ 7 วันก่อนการเดินทาง 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ

เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต(ิซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว

เองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได ้

- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


