
 

 

รหัสทัวร JWT2000568 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (TG) 
วิหารวรรณกรรม-ลองเรืออาวฮาลองเบย-ถํ้านางฟ�า-เมืองฮานอย-ทะเลคืนดาบ-จัตรุัสบาดิงห-วัด
เจดียเสาเดียว-บุฟเฟต SEN-ถนน 36 สาย 

 
 
 
 



 

 

 
 บินหรูอยูด ีอาหารครบทุกมื้อ 

ทานขาวบนเรือ+ชมวิวทิวทัศนธรรมชาติอยางงดงาม 
ชมทะเลสาบคืนดาบ+ขอพรวัดหงอกเซิน+ชอปปم�งอยางจใุจถนน 36 สาย 

 
แถมฟรี !!! กระเป�าชอปปم�งสุดเก พับเก็บไดจุของไดเยอะ 

และหมวกสุดเท เวียดนาม 
 
 
 
หมายเหตุ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื ้อตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของ
สายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตผุล
เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง 
บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองฮานอย – วิหารวรรณกรรม 
                 เมืองฮาลอง               (บนเครื่อง/L/D) 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผู โดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั ้น 4 ประตู 2 

สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย (TG) ทานจะพบกับ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทาง

สูเมืองฮานอย ซึ่งเปนนครหลวงเกาแกที่มีอายุครบ 1,000 ปในค.ศ.2010 เมือง
ฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแหงนี้ยังคงรักษาความเปน
เอกลักษณไดอยางเหนียวแนน จากนั้นนําทานชมวิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” 
(VAN MIEU) สรางขึ้นในสมัยพระเจาหลีไทโตง อุทิศใหแดขงจื้อ วิหารนี้อยูติดกับกว็
อกตื่อยาม เปนโรงเรียนของพวกขุนนางและเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติแหงแรกของ
เวียดนาม 



 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองฮาลอง ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม. โดยรถโคช

ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ระหวางทางชมทิวทัศนสองขางทางที่
เปนหมูบานสลับกับทองนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล (ระหวางการเดินทางแวะรานคา
อิสระพักผอนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางรานคา) ในป ค.ศ.
1994 องคการ UNESSCO ประกาศให อาวฮาลอง เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศขางทาง ชมวิถีชีวิตความเปนอยูการเกษตรกรรมและ
นาขาวอันงดงาม  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานชอบปم�งที่ตลาดกลางคืนอาวฮาลอง (Night Market) ใหทานเลือกซื้อสินคา                   
พื้นเมืองและของที่ระลึก เชน กระเป�า ไมหอมแกะสลัก เสื้อผา เสื้อยืดลายเวียดนาม 
ฯลฯ 

 พักที ่New star Hotel HA LONG หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 
 

วันที่ 2 ฮาลอง-ลองเรืออาวฮาลองเบย-ถํ้านางฟ�า-เมืองฮานอย-ทะเลคืนดาบ 
                 วัดหงอกเซิน         (B/L/D) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูทาเรือ เพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค
สรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อาวฮาลอง ประกอบดวยหมูเกาะ
น อยใหญ กว  า  1969 เกาะ ได  รับการ
ประกาศเป น“มรดกโลก”โดยองค การ
ยูเนสโก อาวแหงนี้เต็มไปดวยภูเขาหินปูน
มากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชม
ความงามของเกาะแกงตาง ๆ ทั้งเกาะหมา 
เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ นําทานชม ถํ้า
นางฟ�า ชมหินงอกหินยอยมากมาย ลวนแต
สวยงามและนาประทับใจยิ่งนักถํ้าแหงนี้เพิ่ง
ถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตาง ๆ ในถํ้า ซึ่ง
บรรยากาศภายในถํ ้าทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที ่เสริมเติมแตงโดย
มนุษย แสงสีที่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตาง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาคํ้า
ฟ�าทั้ง 4 เสา รูปปกอินทรี รูปนางฟ�า รูปคูรักหนุมสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจน



 

 

เลือกซื้อส้ินคาท่ีระลึกตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พรอมเมนูอาหารทะเล และชมวิวทิวทัศน

ธรรมชาติอยางงดงาม และใหคณะมีเวลาพักผอนอยูภัตตาคารเรือ 
 จากนั้นนําทานกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเกาแก ซึ่งจะมี

อายุครบ 1000 ปในป ค.ศ.2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 
ซึ่งเมืองแหงนี้ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรม
แบบฝรั่งเศส ตึกอาคารที่สําคัญตาง ยังคงเปนการกอสรางและนําทานชมรอบเมือง
ฮานอย บานเรือนสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากนั้นนําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ 
ซึ่งเปนทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเที่ยวมานั่งพักผอน
บริเวณริมทะเลสาบแหงนี้ชม วัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่ง
เปนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของกรุง
ฮานอย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Delight Hotel HA NOY หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห-วัดเจดียเสาเดียว-บุฟเฟต SEN-ถนน 36 สาย 
   สนามบินฮานอย-กรุงเทพฯ สุวรรณภูม ิ                      (B/L/D) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

นําทานสู จัตุรัสบาดิงห ทีแ่หงนี้เปนสถานที่ๆ ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพ
ของประเทศเวียดนามในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 ใหพนจากฝรั่งเศส หลังจาก
ตกเปนเมืองขึ้นอยู 48 ป จากนั้นนําทานชม สุสานโฮจิมินห ซึ่งภายในบรรจุศพของ
โฮจิมินหอยูในโลงแกว (ปดไมให เขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร) นักทองเที่ยว
จะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบและสํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดย
หามนํากลองถายรูป กระเป�าสะพาย หรือกระเป�าถือเขาไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนํา
ทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี ปจจุบันใชเปนที่รับรองแขกบานแขกเมือง สามารถ
ถายรูปไดในระยะไกล และชม บานพักโฮจิมินห ซึ่งเคยเปนที่พักในชวงป พ.ศ.2501-
2512 บานหลังนี้ถูกสรางดวยไมทั้งหลัง ชั้นบนสุดเปนหองสมุด หองทํางาน และ
หองนอน บานหลังนีจ้ะมีลักษณะเรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก จากนั้นนําทาน ชมวัด
เจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมทั้งหลัง เปนศาลาเกงจีนหลัง
เดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนตนเสาเดียวปกอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายใน
ประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แตละมือถือของมงคลรวม 
8 อยาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟต
ชื่อดัง 

จากนั ้นนําคณะเราไปชม วัด TRAN QUOC ตังอยู ที ่ใจกลางของทะเลสาบ HO 
TAY ทะเลสาบใหญที ่สุดและเหมือนดวงตาสองดวงของฮานอย ชมวัด TRAN 
QUOC วัดที่เกาที่สุดของเมืองหลวงฮานอย ความเปนมาของวัดแหงนี้ 1,500 กวาป 
วัดที่กูชาติกูเมืองของประเทศเวียดนาม จากนั้นคณะไปชอปปم�งอยางสาใจอยูที่ ถนน 
36 สาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ไดเวลาแกสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย เพื่อเดินทาง
กลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.45 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเวย เที่ยวบินที่ 
TG565 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) (บริการอาหาร และ 
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

22.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

11 – 13 เม.ย. 63 18,900 18,900 5,500 
13 – 15 เม.ย. 63 18,900 18,900 5,500 

ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2 ป 

4,900 

ไมใชตั๋วเครื่องบิน หักออก 4,000 บาท 
 
 
 
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทาง

ไปและกลับ 



 

 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร              

คาโทรศัพท ฯลฯ 
 คาปรับสําหรับนํ้าหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรที่ดูแลจากไทย แลวแตสินนํ้าใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่น

และคนขับรถ แตไมบังคับทิป) 
   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

10,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจอง
แลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน

ชื่อผูเดินทางได 25 วัน กอนการเดินทาง) 
 กรณีเจ ็บป�วยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซ ึ ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้
ทานตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได ตามความเปนจริง  

 ในกรณีเจ็บป�วยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณ ี
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
 เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟนได อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได 

เนื่องจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ
, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  



 

 

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 

บริการเพิ่มเติม เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทรปิ 

 


