
 
 
 
 

     
  

 
 
 
 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วนั  

โดยสายการบินไทย (TG) 
 
 

ฮานอย- ฮาลอง-ลอ่งเรอืชมอ่าวฮาลอง-วิหารวรรณกรรม-ท าเนียบประธานาธิบดี-พิพิธภณัฑ ์
โฮจิมินห-์เจดียเ์สาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-วดัหง็อกเซิน-โชวห์ ุ่นกระบอกน ้า 

 

 บรษิทัฯ มคีวามยนิดขีอน าท่านเดนิทางสูป่ระเทศเพือ่นบา้นเยอืนประเทศเวยีดนาม น าท่านเดนิทางสูก่รุงฮานอย   เมอืงหลวง
ของเวยีดนาม   น าท่านเดนิทางสูอ่่าวฮาลอง ฉายากุย้หลนิแห่งเวยีดนาม สมัผสับรรยากาศอนัแสนงดงามกบัการล่องเรอืชมทศันียภาพ
ในอ่าวฮาลอง ทีร่ า่ลอืเรือ่งความงดงามของธรรมชาตหินิน้อยใหญ่ตัง้เรยีงรายมากมาย ชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้าทีบ่รรยายถงึชวีติ
และความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนามดัง้เดมิ จากนัน้ชมเจดยีเ์สาเดยีวกลางสระบวัตน้ไทรและผ่านชมสสุานโฮจมินิหท์ีบ่รรจุศพอาบน ้ายา
ของประธานาธบิด ี ท าเนียบประธานาธบิดพีรอ้มชมพพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์ใหท้่านไดท้ราบถงึเรือ่งราวและความเป็นมาของประเทศ
เวยีดนาม ดยีิง่ขึ้น  
 

 

ก าหนดการเดินทาง  02-04 ม.ค./16-18ม.ค./ 13-15 ก.พ./ 20-22 ก.พ./ 27 ก.พ.-01 มี.ค./  

13-15 มี.ค. 2015 

  

วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮานอย-ฮาลอง 
05.30 น. คณะฯ พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตหูมายเลข 2-3 

เคาน์เตอร ์D ของสายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 
07.45 น.  ออกเดินทางสู่กรงุฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 560 
09.35 น.  เดินทางถึง กรงุฮานอย นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง 

จากนัน้นําชม ทะเลสาบตะวนัตก (West Lake) ซึง่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทีส่ดุของกรุงฮานอยและในบรเิวณ
ทะเลสาบ ชมเจดียเ์ฉินกวอ๊ก (Tran Quoc Pagoda) เป็นหนึ่งในเจดยีท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของเวยีดนาม มแีผ่นศลิาจารกึ
ทีม่อีายตุัง้แต่ปี ค.ศ.1639 เล่าถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของเจดยีน์ี้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นําท่านเดนิทางสู ่ อ่าวฮาลอง ซึง่ไดร้บัสมญานามว่า “กุย้หลนิของเวยีดนาม” ใหท้่านชมทศันยีภาพและชวีติความ

เป็นอยู่ของชาวเวยีดนามสองขา้งทาง   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  อิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืเดินเล่นบริเวณตลาดในเมืองฮาลอง 
  จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Blue Sky Hotel, Halong หรอืเทียบเท่า 
 



 
 
 
 

วนัทีส่อง  ฮาลอง-ล่องเรอืชมอ่าว- ฮานอย 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม    
  นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอื น าท่านลงเรอืเพื่อล่องอ่าวฮาลอง  นําท่านล่องเรอืชมความงดงามและบรรยากาศอนัสดุ

แสนโรแมนตคิของ อ่าวฮาลอง ซึง่ไดร้บัสมญานามว่า “กุ้ยหลินของเวียดนาม”  สมัผสัจากความงดงามและ
สมบรูณ์ของอ่าวฮาลอง จนทาํใหไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตจิากองคก์ารยเูนสโกเ้มื่อปี พ.ศ.
2537  สมัผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรปูร่างแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซอ้น
เรยีงตวักนัอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ทีม่รีปูร่างแปลกตา ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะ
เลก็ เกาะน้อยจาํนวนกว่า 1,000 เกาะ และมเีน้ือทีก่ว่า 4,000 ตารางกโิลเมตร ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของอ่าวตงัเกีย๋ของ
ทะเลจนีใต ้นําท่านเขา้ชม ถํ้านางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยต่างๆภายในถํ้า ทีป่ระดบัตกแต่งดว้ยแสง สสีวยงาม หนิแต่
ละกอ้นจะมลีกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแต่ท่านจนิตนาการ   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื  ท่ามกลางวิวทิวทศัน์ของอ่าวฮาลอง 
บ่าย  นําท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง ฮานอย จากนัน้นําชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงามทีส่ดุใจ

กลางกรุงฮานอย ทะเลสาบแหง่นี้มปีระวตัวิ่า พระเจา้เล ไท โต ไดด้าบวเิศษทีพ่ระองคใ์ชใ้นชว่ง 10 ปีทีต่่อสูก้บัหมงิ   
หลงัจากปลดปล่อยประเทศใหเ้ป็นอสิระแลว้ พระองคท์รงลงเรอืไปกลางทะเลสาบเพื่อคนืดาบวเิศษแก่เต่าศกัดิส์ทิธิ ์
กล่าวกนัว่าเต่าขึน้มาคาบดาบไปจากพระหตัถข์องพระองคแ์ลว้หายลงไปในทะเลสาบ และนําทา่นชม วดัหงอ็กเซิน 
หรอื วดัเนินหยก ทีต่ัง้อยู่ชะโงกเงือ้มเหนือเกาะเลก็ในทะเลสาบ สรา้งโดยผูก้ลา้ชาวเวยีดนามท่านหนึ่งทีส่ามารถ
ปลดแอกชาวเวยีดนามจากกองทพัมองโกลไดใ้นสมยัศตวรรษที ่13    

  จากนัน้นําท่านเขา้ชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้า ซ่ึงแสดงถึงเรือ่งราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาว
เวียดนามและคติค าสอนท่ีแฝงอยู่ในการแสดง ซ่ึงนักแสดงจะต้องเชิดหุ่นอยูใ่นน ้าตลอดเวลา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Larosa Hotel, Hanoi หรอืเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม     ฮานอย-กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม   จากนัน้นําท่านเขา้ชม  สุสานโฮจิมินห ์ (ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์  ซีง่

สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1973 และเสรจ็ในปี ค.ศ. 1975 ซึง่บรรจุศพอาบน้ํายาของอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิหซ์ึง่นอนอยู่
บนแท่นในหอ้งเยน็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ นําท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งแบบฝรัง่เศส ใหท้่านถ่ายภาพกบั ท าเนียบ
ประธานาธิบดี ซึง่ปัจจุบนัใชเ้ป็นทีต่อ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง ชม บา้นพกัโฮจิมินห ์ซีง่เป็นบา้นไมย้กพืน้ ชมหอ้ง
ทาํงาน หอ้งนอน และหอ้งต่าง ๆ ทีเ่รยีบง่าย แลว้นําท่านชม เจดียเ์สาเดียว เจดยีไ์มท้ีง่ดงามทีต่ัง้อยู่บนเสาตน้
เดยีวกลางสระบวัตน้ไทรซึง่ในอดตีในสมยัการปกครองของกษตัรยิล์ไิททอง ในปี 1049 มกัไปสวดมนตท์ีเ่จดยีแ์ห่งนี้
เพื่อขอพระโอรสจากพระเจา้ เมือ่ไดโ้อรสแลว้จงึมกีารสรา้งเจดยีเ์พิม่เตมิโดยสรา้งเสาตน้เดยีวเพือ่รองรบัน้ําหนกั
ของเจดยี ์ตามทีไ่ดท้รงพระสบุนิไวก้่อนทีจ่ะไดพ้ระโอรส พรอ้มนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑโ์ฮจิมินห ์ทีเ่ป็นอาคาร
คอนกรตีขนาดมหมึาสรา้งเมื่อครบรอบวนัเกดิของประธานาธบิดขีองเวยีดนาม มกีารจดัแบ่งเป็นหอ้งต่าง ๆ และได้
ทาํการจดัแสดงเอกสาร, งานศลิปะ และภาพถ่ายต่าง ๆ ทีเ่ป็นกจิกรรมทีป่ระธานาธบิดเีคยกระทาํเมื่อครัง้ยงัมชีวีติ
อยู่พรอ้มทัง้ยงัมหีอ้งจดันิทรรศการ, หอ้งสมุด,หอ้งวจิยั และหอ้งประชุมขนาดใหญ่ และไดม้กีารจดังานต่าง ๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ ชม วิหารวรรณกรรม ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแหง่แรกของประเทศเวยีดนาม สรา้งในปี 1070 ในอดตีเคยใช้
เป็นทีส่อบคดัเลอืกจอหงวนเพื่อเขา้รบัราชการ ต่อมามกีารเปิดใหม้กีารสอบสาํหรบับุคคลทัว่ไปดว้ยและเป็นทีต่ัง้
อนุสรณ์ของท่านขงจือ้   



 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ใหท้่านเดนิเล่นผ่อนคลาย ย่านถนนเมอืงเก่า 36 สาย โดยแบง่เป็นแยกต่าง มรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ ราคาย่อมเยาว์

เหมาะแก่การเป็นของกาํนลั ฝากคนทีท่่านรกัทางบา้นหรอืชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัของเวยีดนาม 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮานอย 
20.25 น.  ออกเดินทางจากกรงุฮานอย โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 565 
22.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 
  
************************************************************************************************************************************* 
 

อตัราค่าเดินทาง   02-04 ม.ค./16-18ม.ค./ 13-15 ก.พ./ 20-22 ก.พ./  

27 ก.พ.-01 มี.ค./13-15 มี.ค. 2015 
 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วนั / TG รวมตัว๋เคร่ืองบิน ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 12,900 8,500 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 2,300 2,300 
 
 

หมายเหต ุ บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บัความเหมาะสม 
ของคณะเป็นส าคญั และคณะสามารถออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผ ูใ้หญ่ไม่ต ่ากว่า 15 ท่าน 
**  รายการการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลง กรณีมีเหตขุดัขอ้ง อาทิ สภาพอากาศแปรปรวน, ไฟลทล์า่ชา้, หรอื

สภาพการจราจรและจลาจลหรอืเหตอ่ืุนๆ ** 
     
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารไป-กลบัเสน้ทางกรงุเทพฯ-ฮานอย-กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) และ ค่าอาหารตามรายการระบ ุ
 ค่าพาหนะและรถรับสง่นาํเที่ยวตลอดรายการ และ ค่าภาษสีนามบินทกุแห่ง 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการ และ ค่าขนกระเป๋าเดนิทางนํา้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัมตอ่ท่าน 
 ค่ามคัคเุทศกผ์ูช้าํนาญเสน้ทางคอยดแูลและอาํนวยความสะดวกท่านตลอดการเดนิทางและหัวหนา้ทวัรจ์ากกรงุเทพฯ 
 ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซ่ึงเด็กอายตุํา่กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกิน 75 ปี

ไดร้ับความคุม้ครองเพียง 50% ของวงเงนิประกนั 
 ค่าภาษนีํา้มนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรียกเก็บจากสายการบินซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัที่ 03 ต.ค.

2557 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนยีมทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทิปหรือค่าแรงพนกังานขนกระเป๋า 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรท่ี์เดินทางไปพรอ้มกบัคณะ (ช าระเพ่ิมท่านละ 300 บาท)   



 
 
 
 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุวใ้นรายการ อาทิเชน่ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่นอกรายการ 
 ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้โดยมไิดค้าดหมาย อาทิ  ค่าภาษสีนามบนิหรือนํา้มนัเชือ้เพลงิ, ค่าภาษที่องเที่ยว หรืออื่น ๆ  (หากมกีาร

เรียกเก็บในภายหลงั) 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี และค่าภาษกีารบริการหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ 
 ค่าประกนัภยัและสขุภาพเพิม่เตมินอกเหนอืจากประกนักนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางที่ทางทวัรจ์ดัให ้(ท่านสามารถซ้ือ

เพิม่เตมิเองไดห้รือสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทวัร)์ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 5,000 บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่านสาํหรับการจองทวัรส์ว่นที่เหลอืจะขอ

เก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัทาํการ (ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)  มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบริษทักอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนัทาํการ (ไม่นบัรวมวนัเสาร ์ อาทิตย ์ และ

วนัหยดุราชการ)   มฉิะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทัง้หมด  
 สาํหรับผูโ้ดยสารที่ไมไ่ดถ้ือหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้ เมือ่ผลวีซ่าผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ 
 บริษทัฯ มสีทิธิ์ท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนอืการ

ควบคมุของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ์และจะไมร่ับผดิชอบค่าบริการที่ท่านได้

ชาํระไวแ้ลว้ ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้งหนึง่ หลงัจากไดส้าํรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกั

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณด์งักลา่ว 
 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษทัขนสง่ หรือ หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไม่

คืนเงนิใหส้าํหรับค่าบริการนัน้ๆ 
 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อีาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 
 บริษทัจะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
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