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จุดเด่นของการเดินทาง 

- เดินทางสู่เมืองฮาลองเบย ์ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกบัท้องนาที่จะเปลีย่นไปตาม
ฤดูกาล - น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือ เพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ "อ่าวฮาลอง"  - ชม ถ  านางฟ้า ชม
หินงอกหินยอ้ยมากมาย - ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน  ายาของโฮจิมินห์  

*กรณีกรุ๊ฟออกเดินทางต ่ากว่า 20 ท่านทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ เพิ มค่าบริการท่านละ 9,000.-บาท  
ข้อมูลเที ยวบิน  

วันแรก  กรุงเทพ-ฮานอย-ฮาลอง     

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคานเ์ตอร์สายการ

บินแอร์เอเชยี (FD) พบเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบนิแอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่ FD642 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

08.45 น. เดินทางถึงสนามบนิกรงุฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุง

ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1,000 ปี ใน ค.ศ. 2010 กรงุ

ฮานอยเปน็เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งนี ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้

ทัวร์โปรแกรม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 
สายการบนิ Air Asia รหัสทัวร์ JVL_VN01_ฮานอย_ฮาลอง 3วัน2คนื    

วันเดินทาง กันยายน-ตุลาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

       วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (2 ท่าน/ห้อง) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ ่(2+1) 

พักเดี่ยว (เพิ่ม) 
เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

02-04 ก.ย.60 9,999 9,999 9,999 2,500 

16-18 ก.ย.60 8,888 8,888 8,888 2,500 

23-25 ก.ย.60 8,888 8,888 8,888 2,500 

30 ก.ย.-02 ต.ค.60 9,999 9,999 9,999 2,500 

21-23 ต.ค.60 11,999 11,999 11,999 3,000 
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อย่างเหนียวแน่น  น าท่านชมวิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สร้างในสมัยพระเจ้า

หลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื อ วิหารนี อยู่ตดิกับกว็อกตือ่ยาม เปน็โรงเรียนของพวกขนุนางและเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งชาตแิห่งแรกของเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั นน าท่านเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับ

ท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดกูาล อ่าวฮาลองย์ ในปี ค.ศ.1994 องค์การUNESSCO ประกาศให้เปน็

มรดกโลกทางธรรมชาต ิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 

180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถชีีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าว 

(ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถหรอืเลือกซื อของทีร่ะลึกจากทาง

ร้านค้า) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

น าท่านไป ช้อบปิง้ที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) 

  พักที่ New Star Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที สอง ฮาลองเบย-์ฮานอย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั นน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สรา้งด้วยความ
งดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับ
การประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี เต็มไปด้วยภูเขาหินปนูมากมายระหว่าง

การล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ น า
ท่านชม ถ  านางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ  าแห่งนี เพ่ิง

ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี  ไดม้ีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ  า ซ่ึงบรรยากาศภายใน
ถ  าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนษุย์   แสงสีที่ลงตัวท าให้เกิด

จินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั ง รปูมังกร เสาค  าฟ้าทั ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รัก
หนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื อสิ นค้าที่ระลึกต่างๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรอื พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลา

พักผ่อนอยู่บนเรือ ภัตตาคาร 
เที่ยง จากนั นน าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 

ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมอืงแห่งนี ยงัคงรักษาความ
เป็นเอกลกัษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึกอาคารที่ส าคัญตา่ง ยังคงเป็น
การก่อสร้างและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากนั นน าท่านชม 

ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมีชาวฮานอยและนักท่องเทีย่วมานั่ง
พักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี ชม วัดหงอกเซิน อยูร่ิมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซ่ึงเป็น

เกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  พักที่ Delight Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที สาม ซิต้ีทัวร์ฮานอย-กรุงเทพฯ                                                              
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์  ณ จัตุรัสแห่งนี เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอสิรภาพของ
เวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลงัจากตกเป็นเมืองขึ นของฝรั่งเศสอยู่

ถึง48ปี ที่ตั งของอาคารทีโ่ดดเด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน  ายาของโฮจิ
มินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ 

(ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวนัศุกร์) นักท่องเทีย่วจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบ
สงบและส ารวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามน ากล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือ
กระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั นน าทา่นชม ท าเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เปน็ที่รับรอง

แขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั งหลงั มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั นให้ถ่ายรูปได้
ในระยะไกล และต่อด้วย บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพ านักอยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้าง

ด้วยไม้ทั งหลัง ยกพื นด้วยเสาสูง ชั นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั นบนสุด



JVN01_เวียดนามเหนือ_ฮานอย_ฮาลอง3วัน2คนื                          TAT.11/03491                                                       Page 3 of 4 

Creative and Tour Operate By Skyline Trip 
  TAT License No.11/ 03491 

เป็นห้องสมุด ห้องท างาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเปน็ตัวอย่างที่ด ี
จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวยีดนาม จากนั นน าท่าน ชมวัดเจดียเ์สาเดียว เรียกอกีชื่อ

ว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั งหลัง เปน็ศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั งอยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่
ในสระบัวขนาดกลางรูปส่ีเหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร 

แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดงั 

จากนั นน าคณะเราไปชม วัด TRAN QUOC ตังอยู่ทีใ่จกลางของทะเลสาบ HO TAY ทะเลสาบใหญ่
ที่สุดและเหมือนดวงตาสองดวงของฮานอย ชมวัด TRAN QUOC วัดที่เก่าที่สุดของเมอืงหลวง
ฮานอย ความเป็นมาของวัดแห่งนี  1,500 กว่าปี วัดที่กู้ชาติกู้เมอืงของประเทศเวียดนาม จากนั น

คณะไปช้อปปิ้งอย่างสาใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย ได้เวลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ นอยบ่าย เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.50 น. ออกเดินทางจากกรงุฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่FD645 (ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.55 ชั่วโมง) 

22.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งน้ีโดยค่านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม                      

1.ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางท่ีระบุในโปรแกรม ชั นทัศนาจร (ไป–กลับทั งคณะ)  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร ์

3.โรงแรมท่ีพักตามระบุ หรอืเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  

4.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

5.ค่ารถ-รับส่ง น าเท่ียวตามรายการพร้อมคนขับท่ีช านาญเส้นทาง 

6.ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  

7.ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดนิทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

8.ไกด์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ   วันล่ะ 150 ต่อท่าน/450 บาทต่อทิป  ตลอดการเดินทาง 

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดืม่ในห้องพัก  

3.ค่าอาหารและเครือ่งดื่มท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจดัให้ ในรายการทัวร์ 

4.ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3% 

เงื อนไขการส่ารองที นั ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท พร้อมกับ
เตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15

วัน ก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 
ท่าน ในกรณีนี บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ

อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 
 

 

 

 


