
 

 

รหัสทัวร JWT1900705 
ทัวรเวยีดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (TG) 
ชมวิหารวรรณกรรม อาวฮาลองย ถํ้านางฟ�า ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน สุสานโฮจิมินห 
จัตุรัสบาดิงห  ชมวัดเจดียเสาเดียว วัด TRAN QUOC 

   เท่ียวอาวฮาลองเบย เมืองมรดกโลก อาหารทะเลบนเรือ 
   พิเศษ!!! SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตชื่อดังอาหารนานาชนิด 

 

 
 
 
 



 

 

วันท่ี 1  กรุงเทพ-ฮานอย-ฮาลอง-ตลาดกลางคืนฮาลอง 
05.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน4ประตู2 สนามบิน

สุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย (TG) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

07.45 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเวย 
เท่ียวบินที ่TG560 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทาง
สูตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเกาแก ซึ่งมีอายุครบ 
1,000 ป ใน ค.ศ.2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมือง
แหงน้ียังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน นําทานชมวิหาร
วรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สรางในสมัยพระเจาหลีไทโตง อุทิศ
ใหแดขงจื้อ วิหารน้ีอยูติดกบักว็อกต่ือยาม เปนโรงเรียนของพวกขุนนางและเปน
มหาวิทยาลัยแหงชาติแหงแรกของเวียดนาม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฮาลองเบย ระหวางทางชมทิวทัศนสองขางทางที่เปน

หมูบานสลับกับทองนาท่ีจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อาวฮาลองย ในป ค.ศ.1994 
องคการUNESSCO ประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4ชม. โดยรถโคชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180กิโลเมตร ใหทาน
สัมผัสบรรยากาศขางทาง ชมวิถีชีวิตความเปนอยูการเกษตรกรรมและนาขาว 
(ระหวางการเดินทางแวะรานคาอิสระพักผอนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซือ้ของที่
ระลึกจากทางรานคา) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานไป ชอบปم�งที่ตลาดกลางคืนอาวฮาลอง (Night Market) 

  พักที ่New Star Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 

 



 

 

วันท่ี 2  ฮาลอง-ลองเรืออาวฮาลองเบย-ถํ้านางฟ�า-ฮานอย-ทะเลคืนดาบ-วัดหงอกเซิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสูทาเรือ เพ่ือลองเรือชมความงามตามธรรมชาติ ท่ี
สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก อาวฮาลอง ประกอบดวยหมู
เกาะนอยใหญกวา 1969 เกาะ ไดรับการประกาศเปน“มรดกโลก”โดยองคการ
ยูเนสโก อาวแหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชม
ความงามของเกาะแกงตาง ๆ ท้ังเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ นําทานชม 
ถํ้านางฟ�า ชมหินงอกหินยอยมากมาย ลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่งนักถํ้า
แหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเม่ือไมนานมาน้ี ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตาง ๆ 
ในถํ้า ซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติม
แตงโดยมนุษย แสงสีท่ีลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตาง ๆ มากมาย ท้ัง รูป
มังกร เสาค้ําฟ�าท้ัง  4 เสา รูปปกอินทรี รูปนางฟ�า รูปคูรักหนุมสาว พระพุทธรูป 
ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นคาท่ีระลึกตางๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พรอมชมวิวทิวทัศนธรรมชาติอยางงดงาม และ
ใหคณะมีเวลาพักผอนอยูบนเรือ ภัตตาคาร 

 จากน้ันนําทานกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเกาแก ซึ่งจะ
มีอายุครบ 1000 ปในป ค.ศ.2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชม
สถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึกอาคารท่ีสําคัญตาง ยังคงเปนการกอสรางและนํา
ทานชมรอบเมืองฮานอย บานเรือนสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส จากน้ันนําทานชม 
ทะเลสาบคืนดาบ ซึง่เปนทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ
นักทองเท่ียวมาน่ังพักผอนบริเวณริมทะเลสาบแหงน้ีชม วัดหงอกเซิน อยูริม
ทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเปนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเปน
เอกลักษณอยางหน่ึงของกรุงฮานอย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Delight Hotel หรือเทียบเทา 
 
 

 



 

 

วันท่ี 3  ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห-วัดเจดียเสาเดียว-กรงุเทพฯ                                     
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานสู จัตุรัสบาดิงห  ณ จัตุรัสแหงน้ีเปนสถานท่ีท่ีทานโฮจิมินหไดอานคํา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝร่ังเศส ในวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2488 
หลังจากตกเปนเมืองขึ้นของฝร่ังเศสอยูถึง 48ป ท่ีต้ังของอาคารท่ีโดดเดน สงางาม 
ชม สุสานโฮจิมินห ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห นอนสงบอยูในโลงแกว
ในหองปรับอากาศท่ีขดัตอความประสงคของทานท่ีตองการใหเผาศพ (ปดไมให 
เขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร) นักทองเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยาง
เงียบสงบและสํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป 
กระเป�าสะพาย หรือกระเป�าถือเขาไปโดยเด็ดขาด จากน้ันนําทานชม ทําเนียบ
ประธานาธิบด ีปจจุบันใชเปนท่ีรับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง มี
ทหารเฝ�าหามเขาไปใกล แตมีเชือกกั้นใหถายรูปไดในระยะไกล และตอดวย 
บานพักโฮจิมินห ท่ีเคยพํานักอยูในชวงป พ.ศ.2501-2512 บานพักสรางดวยไมท้ัง
หลัง ยกพื้นดวยเสาสูง ชั้นลางโปรงไมมีผนัง เปนที่พักผอนและตอนรับแขก ช้ัน
บนสุดเปนหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะเรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก 
สมกับเปนตัวอยางท่ีดี จนไดรับการยกยองเปนบิดาของประเทศเวียดนาม จากน้ัน
นําทาน ชมวัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมท้ังหลัง เปน
ศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ต้ังอยูบนตนเสาเดียวปกอยูในสระบัวขนาดกลางรูป
ส่ีเหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แตละมือ
ถือของมงคลรวม 8 อยาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟต
ช่ือดัง 

จากน้ันนําคณะเราไปชม วัด TRAN QUOC ตังอยูท่ีใจกลางของทะเลสาบ HO 
TAY ทะเลสาบใหญที่สุดและเหมือนดวงตาสองดวงของฮานอย ชมวัด TRAN 
QUOC วัดที่เกาท่ีสุดของเมืองหลวงฮานอย ความเปนมาของวัดแหงน้ี 1,500 
กวาป วัดที่กูชาติกูเมืองของประเทศเวียดนาม จากน้ันคณะไปชอปปم�งอยางสาใจอยู
ท่ี ถนน 36 สาย ไดเวลาแกสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอย
บาย เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 



 

 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเวย เท่ียวบินที ่
TG565 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) (*บริการอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
27-29 ก.ค.62 13,900 13,900 3,500 
10-12 ส.ค.62 13,900 13,900 3,500 
12-14 ต.ค.62 13,900 13,900 3,500 
ราคาเด็กทารก 
อายุต่ํากวา 2ป 3,000 บาท 



 

 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางไป
และกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน  

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารก
อายุไมเกิน 2 ป ยกเวนให) 

ทานละ 600 บาท/ทริป/ทาน 
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 
สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร 
คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น วันละ 200 ตอทาน/600 บาทตอทิป 
   ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 



 

 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจดัเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ช่ือผูเดินทางได 15วัน กอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 


