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จุดเด่นของทวัร์ 
 สายการบินนกแอร์ เดนิทางไฟลท์บิน เช้า – กลบัไฟลท์บิน ค า่ (เทีย่วเตม็อิม่ สุดคุ้ม) 

 เที่ยวฮานอย เมืองหลวงของเวยีดนาม ชมวหิารวรรณกรรม ชมทะเลสาบตะวนัตก ชมถ า้ตามก๊อก ชม
การแสดงหุ่นกระบอกน า้ ทีข่ึน้ช่ือ  

 เที่ยวฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ า้นางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง 

 ไฮฟอง ชมโดรงละครไฮฟอง ชมรูปปัน Le Chan ชมสวนดอกไม้ทีส่วยงามของเมืองไฮฟอง  

 นิงบิงห์ ชมวดั ไบ่ดงิห์ ชมพระราชวงัเก่า ฮวาลือ   

 ช้อปป้ิงจุใจ  ถนน 36สาย กบัสินค้ามากมายหลากหลายชนิด  

 มีบริการอาหารแบบ ปิคนิค 

ก าหนดวนัเดินทาง 

6,13,20,27 ก.ย. 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮานอย – วหิารวรรณกรรม – ฮาลอง – ชมการแสดงหุ่นกระบอกน า้      
04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ี

ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

06.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสาย การบินนกแอร์  เท่ียวบินท่ี  DD 3202   
08.20 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

นาํท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วดัโบราณ ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
แรกและเป็นสถานท่ีใชส้อบจองหงวนในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายช่ือผูส้อบ
ผา่นเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจา้ขงจ้ือ และสานุศิษย ์ปัจจุบนัเป็นวดัท่ีนกัเรียนนกัศึกษาเวียดนามมาขอ
พรในการสอบ 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ชมวิว ทิวทศัน์ บา้นผูค้น บรรยากาศทอ้งทุ่ง ตลอดสองฝ่ังท่ีรถวิ่งผา่น 
ค า่  บริการอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร    

น าท่านเข้าสู่ที่พกั Van  Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกนั 

วนัทีส่อง ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง – ถ า้นางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองไฮฟอง – ชมโรงละครไฮฟอง  
                               รูปป้ัน Le Chan – สวนดอกไม้  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร นาํเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรือชมความงดงามของ อ่าว
ฮาลอง หมายถึงอ่าวท่ีมงักรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวน้ีเมืองคร้ัง
ดึกดาํบรรพ ์เชิญท่านสัมผสัจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮา
ลอง จนทาํให้ไดรั้บการข้ึนทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
จากองค์การยูเนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สัมผสัความมหัศจรรยข์อง
ธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ 
สลบัซับซ้อนเรียงตวักันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ท่ีมีรูปร่าง
แปลกตา ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก 
เกาะน้อยจํานวนกว่า 1 ,000 เกาะ และมีเน้ือท่ีกว่า 4 ,000 ตาราง
กิโลเมตร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอ่าวตงัเก๋ียของทะเลจีนใต ้และนํา
ท่านเขา้ชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยต่างๆ ภายในถํ้า ท่ีประดบั
ตกแต่งดว้ยแสง สีสวยงาม หินแต่ละกอ้นจะมีลกัษณะคลา้ยกบัสัตว์
ตามแต่ท่านจินตนาการ จากนั้นนาํท่านชม บ้านลอยน า้ กระชงัปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชงั
ไวส้าํหรับเล้ียง กุง้ หอย ปู ปลา เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆไดจ้ากท่ีน่ี 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ออกเดินทางสู่ เมืองไฮฟอง หรือ หายฝ่อง เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในเวียดนาม ตั้งอยูใ่น และเป็นเมือง

ท่าท่ีสาํคญัท่ีสุดของภาคเหนือ ตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1888 จากนั้นนาํท่านชม โรงละครไฮฟอง จากนั้นนาํท่านชม
รูปป้ัน Le Chan และนาํท่านชมสวนดอกไม่ท่ีมีช่ือเสียงของเมือง ไฮฟอง  

ค า่   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร…..  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั Classic Hoang Long Hotel หรือระดับใกล้เคียงกนั 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1888
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วนัที่สาม                ไฮฟอง – นิงบิงห์ – ไหว้พระวัด Bai Dinh – พระราชวังเก่า Hoa Lu  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนั้น นาํคณะเดินทางสู่ นิงห์บิง อยู่ทางทิศใต้ของฮานอย ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  ผา่นเสน้ทาง ธรรมชาติ อนัสวยงาม เพลิดเพลินกบัธรรมชาติ ของฝืนป่า ทิวเขา 
ชมความเป็นอยูข่องชาวเวียดนามสองขา้งทาง บนัทึกภาพความประทบัใจยามไดม้าเยอืน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม วัดไบ่ดิงห์ Bai Dinh เป็นวดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของ

นครหลวงเก่าท่ีมีประวติัและช่ือเสียงของ  เวียดนาม มี
พระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000 องค ์นอกจากน้ีมี
หอระฆงั อาคารเจา้แม่กวนอิม และวิหารเจา้แม่กวนอิมพนักร  

 จากนั้นนาํท่านชม พระราชวังเก่า Hoa Lu (ฮวา ลือ) เป็น
พระราชวงัเก่าแก่อายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา
และทะเล ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์ภูมิทศัน์สวยงาม มีแม่นํ้ า Hoang 
Long ไหลผ่านทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ หลงัจากท่ีกษติัรย์
ราชวงศเ์ล ยา้ยเมืองหลวงจากเมือง Hoa Lu หรือ เมืองฮานอย
ปัจจุบนั ไปยงัเมือง Thang Long พระองคก์็ไดส้ร้างพระราชวงั
แห่งน้ี พร้อมทั้งทรงสร้าง 2 วดั และสุสานกษติัรย ์King Dinh 
Tien Hoang ท่ีสวยงามอยูใ่กล้ๆ  กนั เพื่ออุทิศถวายแด่กษติัรยร์าชวงศเ์ล  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Yen Nhi Ninh Binh Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

วนัทีส่ี่ ชมถ า้ตามก๊อก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วดั Tran Quoc(วดัเฉินก๊วก) – ทะเลสาบตะวันตก – 
ทะเลสาบคืนดาบ – วดัง๊อกเซิน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเช้า ชมถํ้าตามก๊อก ทาน ตามก๊ก (Tam Coc) ตามก๊กหมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตาํนานกล่าวว่าถํ้าน้ี
ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสนํ้ า เม่ือคร้ังท่ีนํ้ าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบนํ้ าปรากฎเป็น
หลกัฐาน จากนั้นนาํคณะเดินทางสู่ เมืองฮานอย  
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  บนเรือ  
บ่าย นาํท่านชม นาํท่าน เดินทางชม วัดเฉินก๊วก ตั้งอยูใ่นกรุง

ฮานอยเมืองหลวงของเวียดนาม ถือกนัว่าเป็นวดั  ท่ีมีอายุ
เก่าแก่มากท่ีสุดในเวียดนาม สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 6 
โดยกษตัริย ์Ly Nam De ในคราวเดียวกบัท่ีสร้างเมือง
ใหม่อยา่งฮานอยข้ึนมา จึงทาํใหว้ดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีมีความ
น่าสนใจและเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการมาเยี่ยม
ชมความงดงามของวดัแห่งน้ี และจากสถานท่ีตั้งท่ีมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก ก็ทาํให้มนักลายเป็นอีกจุด
แลนดม์าร์คท่ีสาํคญัอีกแห่งของฮานอย วดัเฉินก๊วก ขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวนัตกท่ีงดงาม ทาํให้เกิด
ภาพวิวทิวทศัน์ท่ีแสนจะสวยงามโดยช่ือเดิมของวดัแห่งน้ีนั้นมีช่ือว่าคายก๊วก ซ่ึงแปลว่า สร้างประเทศ แต่
หลงัจากนั้นจึงมีการเปล่ียนช่ือวดัอีกคร้ังมาเป็น เฉินก๊วก ท่ีแปลว่า พิทกัษป์ระเทศ ซ่ึงนบัว่าเป็นช่ือท่ีมีความ
เป็นมงคลอยา่งมาก และความโดดเด่นท่ีสุดของวดัแห่งน้ีก็เห็นจะเป็นเจดียท์รงสูงสีแดง ท่ีมีความสุงกว่า 11 
ชั้น ซ่ึงนบัว่าบนชั้นบนสุดนั้นสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีแสนจะสวยสดงดงามเป็นอยา่งมาก ส่วนทางเขา้ของ
วดัแก่งน้ีจะเป็นเสน้ทางท่ีตดัทะเลสาบมาสู่เกาะกลางท่ีตั้งของวดั โดยตลอดสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยตน้ไม้
ขนาดใหญ่ท่ีมีความร่มร่ืนเป็นอยา่งมาก   

                       นาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองท่ีมีแม่นํ้ า
ไหลผา่น” ซ่ึงหมายถึงแม่นํ้ าแดงท่ีไหลผา่นตวัเมืองฮานอย อนั
เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้ งอยู่ทางเหนือของ
ประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาํท่านขา้ม 
สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ และ
ชม วดัหง๊อกเซิน  

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ฮานอย  เมืองหลวง ของเวียดนาม  
ค า่  บริการอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร   

ชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาน ้า ศิลปกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในนํ้ าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและ
พากยส์ดๆของคณะละคร) นาํเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม และบอก
กล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย แสดงศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามพื้นบ้าน หุ่นกระบอกน ้า ที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่ว
โลก...  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Delight Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกนั 

 
 
 
 

วันที่ห้า                  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว –  
พพิธิภัณฑ์ทหาร – ช้อปป้ิงย่านถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สุสานโฮจินมินห์ ( Ho Chi Minh’s Mausoleum )โฮจินมินห์หรือลุงโฮ ชาวเวียดนามทุกคนรักอยา่งสุด
ดวงใจ เพราะท่านคือวีรบุรษผูก้อบกูแ้ผน่ดินเวียดนามใหเ้ป็นปึกแผน่และยงัเป็นพอ่ท่ีใจดีของเดก็ๆเวียดนาม
ทุกคน สุสานโฮจินมินห์ ซ่ึงจาํลองแบบมาจากสุสานของเลนินในกรุงมอสโควเ์ม่ือปี 1973 ยงัคงเป็นสถานท่ี
ท่ีไดรั้บความนิยมจากชาวเมืองและนกัท่องเท่ียว แวะมาสกัการะร่างไร้วิญญาณภายในโลงแกว้ของท่านโฮ
จินมินห์กนัอยา่งเนืองแน่นตลอดทั้งปี สุสานตั้งอยูท่ี่จตุัรัสบาดิงห์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีท่านโฮจินมินห์อ่านคาํ
ประกาศอิสรภาพอยา่งกึกกอ้งต่อชาวเวียดนามหลงัสงครามเดียนเบียนฟูท่ีกินระยะเวลายาวนานถึง 8 ปีถึงจะ
ส้ินสุด สุสานโฮจินมินห์ ตั้งอยูท่ี่ ถนนฮุงวงุและเลอ ฮองฟอง จตุัรัสบาดิงห์  (หมายเหต ุสุสานโฮจิมินห์จะ
ปิดทุกวนัจนัทร์, วนัศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณ
ภายนอกได)้ ชมบา้นพกัท่ีอยูอ่าศยัของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซ่ึงคร้ังหน่ึงใชเ้ป็นศูนยบ์ญัชาการใน
สงครามเวียดนาม พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ ( Ho Chi Minh Museum ) พิพิธภณัฑโ์ฮจิมินห์ ตั้งอยูใ่กลก้บัสุสาน
โฮจิมินห์ เป็นสถานท่ีซ่ึงชาวเวียดนามและนกัท่องเท่ียวจะไดม้าสมัผสัเร่ืองราวตลอดชีวิตท่ีผา่นมาของ
รัฐบุรุษผูย้ิง่ใหญ่ จนมาส้ินสุดท่ีชยัชนะในการรวบรวมเวียดนามใหเ้ป็นหน่ึง ผา่นภาพเหตุการณ์ต่างๆท่ีได้
ตีพิมพล์งหนงัสือพิมพฝ์ร่ังเศส ไปจนถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆของลุงโฮ โดยเฉพาะแนวคิดในการใชชี้วิต
ของท่าน ท่ีนาํไปปรับใชไ้ดทุ้กยคุทุกสมยั พิพิธภณัฑต์ั้งอยูใ่กลก้บัจตุัรัสบาดิงห์ สร้างข้ึนเพื่ออุทิศแด่ชีวิต
และมรดกท่ีสืบทอดมาจากอดีตประธานาธิบดีของเวียดนามเหนือและพิพิธภณัฑน้ี์ยงัอุทิศใหแ้ก่การต่อสูด้ิ้น
รนเพื่อกา้วสู่อิสรภาพอีกดว้ย พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัการเรียนรู้บทบาทของโฮจิมินห์ใน
การนาํอิสรภาพมาสู่เวียดนามและสร้างประวติัศาสตร์รัฐคอมมิวนิสต ์โครงสร้างของตวัพิพิธภณัฑมี์ความ
โดดเด่นเป็นสง่ามาก สถานท่ีแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ละเป็นพิพิธภณัฑด์ว้ย ตั้งอยูข่า้งสุสานโฮ
จิมินห์ บริเวณ Ba Dinh Square และถือเป็นจุดกาํเนิดของรัฐคอมมิวนิสต ์อาคารน้ีไดรั้บอิทธิพลอยา่งมาก
จากโซเวียต ส่วนรูปป้ันของโฮจิมินห์ขนาดใหญ่ท่ีตั้งตระหง่านตอ้นรับนกัท่องเท่ียว สร้างข้ึนเพื่อสดุดีแก่
ผูน้าํแห่งการปฏิวติัและใหอิ้สรภาพแก่เวียดนามจากการปกครองของฝร่ังเศส จากนั้นนาํท่านชม ท าเนียบ
ประธานาธิบดี ( Presidential Palace ) ตั้งอยูท่างดา้นหลงัของสุสานโฮจิมินห์เป็นอาคารสีเหลืองใน
สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส สร้างข้ึนในปี 1901 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมือง นอกจากความ
สวยงามของตวัอาคาร ภายในบริเวณยงัร่มร่ืนดว้ยตน้ไมน้านาพนัธ์ุ นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมส่วนของ
บา้นพกัและท่ีทาํงานของขา้ราชการในยคุก่อนได ้จากนั้นนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ทหาร สร้างข้ึนเพื่อเป็นการ
รําลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการทาํสงครามกบั
มหาอาํนาจอยา่งฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นท่ีไดน้าํซากเคร่ืองบินท้ิงระเบิด B52 มาจดัใหค้น
รุ่นหลงัไดเ้ห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เม่ือเขา้ไปดา้นในกมี็ภาพถ่ายของนกัรบท่ีร่วมกนัชนะสงคราม 
เคร่ืองแบบทหารอเมริกา และยงัมีโรงภาพยนตร์ขนาดเลก็ๆ ซ่ึงฉายภาพช่วงทา้ยๆ ของสงครามเวียตนาม 
สาํหรับท่ีน่ีชาวเวียตนามออกเสียงวา่ บ่าว ตาง กวาน โด่ย (Bao Tang Quan Doi พิพิธภณัฑท์หาร) จากนั้นชม 
วดัเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ท่ีมีอายกุวา่ 400 ปี เป็นเจดียไ์มท่ี้มีความงดงามมาก ตั้งอยูบ่นเสาตน้
เดียวกลางสระบวัเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



CKVN009 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง ไฮฟอง นงิบงิห ์ 5 วนั 4 คนื (DD)      หนา้ 7 จาก 8 
 

 

บ่าย  อสิระท่านช้อปป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ี
ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

 ค า่             อสิระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   
.....ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ   กรุงฮานอย ... 

20.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่  DD 3207 
23.00 น.  คณะเดินทางถึง  ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวสัดิ์ภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเที่ยวนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรือสลบัสับเปลีย่นกนัได้ตามความเหมาะสม  
โดยอยู่ในดุลยพนิิจของหัวหน้าทวัร์และผู้ประสานงานท้องถ่ินในคร้ังน้ัน ๆ  
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึน้อยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

หนังสือเดนิทางไทยต้องมอีายุเหลือก่อนเดนิทางอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องท าวซ่ีา 
 
 

Tax-Insurance-Fuel Charge   
ที่เรียกเกบ็โดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คดิอตัรา  ณ วนัที ่28 เมษายน 2560 

หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่จากวนัดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่าตัว๋โดยสารชั้นประหยดั โดยสารการบินนกแอร์  ไป – กลบั กรุงเทพฯ - ฮานอย – กรุงเทพฯ 
- ค่าภาษีสนามบินท่ีกรุงเทพฯและฮานอย 
- ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
- ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 4 คืน 
- ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตลอดรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุ (วงเงิน 1,000,000 บาท)  (ตามเงือนไขบริษทัฯ) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
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- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทุกชนิด, มินิบาร์, ซกัรีด, โทรศพัท ์ฯลฯ 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาํหรับผูเ้ดินทางชาวต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้ว 
- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 

- ค่าทิปไกดเ์วียดนาม  คนขบัรถเวียดนาม และหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 750 บาท ตลอดการเดนิทาง 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษี กรุณาแจง้ล่วงหนา้) 

เง่ือนไขในการจอง   
- การจองคร้ังแรกจ่ายเงินทั้งหมดหรือมดัจาํท่านละ 10,000 บาทส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 20 วนั 
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั หกัค่าใชจ่้ายสาํหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ      

การันตีค่ามดัจาํท่ีพกัไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้
- กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 15 – 30 วนั คิดค่าใชจ่้ายท่านละ 7,000 บาท 
- กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 7 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 50 % ของยอดจาํนวนเตม็ 
- ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 1 – 6 วนั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินใหแ้ก่ท่าน 
- ในระหวา่งการเดินทาง ถา้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจาก คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิท่านไม่

สามารถ  เรียกร้องเงินหรือค่าบริการส่วนท่ีขาดจากบริษทัฯได ้
 

หมายเหตุการณ์เดินทาง 
- บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัฯ  
- ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
- การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการชาํระค่า  

ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

ส่ิงที่ควรน าติดตัวไปด้วย 
       :  แวน่ตากนัแดด, หมวก, รองเทา้ใส่สบาย, ยาประจาํตวั 

 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 

ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข ทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
          


