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 แถมฟร!ี หมวกแกป๊สแีดงดาวเหลอืง 

 แซ่บเวอร!์ ขนมปังฝร ัง่เศส (บาเก็ท)  

 บรกิารกาแฟเวยีดนาม G7 **บรกิารทา่นบนรถตลอดการเดนิทางแบบไมอ่ ัน้ 

 บรกิารชุด “อา่วหญา๋ย” ใหท้า่นไดใ้สถ่า่ยรปู ตลอดการเดนิทาง 

 บรกิารเบยีรส์ด & ไวท ์ Dalat เสรฟิทา่นแบบไมอ่ ัน้ ณ เมอืงฮาลอง 

 
 

วนัทีห่น ึง่ กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนทม์าเก็ตฮาลอง       -/-/D 
10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 7 แถว Q17-18 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ กาตา้ร ์

แอรเ์วย์ (QR) สังเกตป้านตอ้นรับ “Club Vietnam” โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความ
สะดวกแกท่่าน  

13.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุฮานอย เทีย่วบนิที ่QR834 พักผ่อนอสิระตามอธัยาศยับนเครือ่ง 
15.10 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ สู ่ฮาลอง เมอืงหลวงของจังหวดักวา่งนงิห ์(QUANG NINH) ห่าง

จากกรุงฮานอยประมาณ 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระ
พักผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พื้นเมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า ไมห้อม

แกะสลกั เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก NEW STAR HOTEL HALONG ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่   
 

วนัทีส่อง ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ปป้ิง 36 สาย – ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้   B/L/D 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอื เพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตเิชญิท่านสมัผัสความงดงามและสมบูรณข์อง 

อา่วฮาลอง ทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจติกรเอก จนท าใหไ้ดร้ับการขึน้ทะเบยีน เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิี่ไดแ้ต่งแตม้
ดว้ยภูเขาหนิปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการ

ลอ่งเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ ลกัษณะทั่วไป น า
ท่าน ชมถ า้นางฟ้า หรอื ถ า้สวรรค ์ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิง่นัก ถ ้า
แห่งน้ีเพิง่ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมาน้ี ซึง่มกีารประดบัแสงส ีตามผนังและมุมตา่งๆ ในถ ้า บรรยากาศภายในถ ้า

ท่านจะสัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาตทิี่เสรมิเตมิแตง่โดยมนุษย ์แสงสทีี่ลงตวัท าใหเ้กดิจนิตนาการ
รูปร่างตา่งๆมากมาย ทัง้รูปมังกร เสาค ้าฟ้าทัง้ 4 เสา รูปนางฟ้า รูปคูร่ักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ   
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 เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเล)  

 ถงึ ท่าเรอืฮาลอง เดนิทางกลบั กรุงฮานอย (ในเสน้ทางเดมิ โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหวา่ง
ทางแวะชมศูนยห์ัตกรรมของคนพิการ โดยพกิารจากการโดนฝนเหลืองในสมัยสงคราม ใหท้่านเลอืกซื้อ
สนิคา้ทีร่ะลกึ และสนิคา้พืน้เมอืงแฮนเมดจากฝีมอืคนพกิาร เพื่อเป็นการอดุหนุนชว่ยเหลอืผูพ้กิารเหลา่น้ี ถงึ 

ใจกลางเมอืงเกา่ ฮานอย ชม ทะเลสาบฮวา่นเกีย๋ว (ทะเลสาบคนืดาบ)  หากมองไปกลางทะเลสาบจะ
เห็นหอคอยเต่าโผลพ่น้น ้า ซึง่มหีลายคนบอกว่าเคยเห็นเตา่ขนาดใหญ่อยู่ในบรเิวณทะเลสาบแห่งน้ี จากนัน้
น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย  ์(สะพานเทฮุก) ชม วดัหง็อกเซนิ (วดัเนนิหยก) วัดโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเชือ่วา่ เต่าตวัน้ี คอืเต่าศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 
2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ  ถนน 36 สายเก่า 
แหล่งขายของที่ระลกึและสนิคา้พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทัง้ของที่ระลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิ

หมวกงอบญวน ภาพเขยีน กระเป๋าก็อปป้ี ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นชม การแสดงหุ่นกระบอกน า้ (Water Puppet Show) ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของ

ประเทศเวยีดนาม และมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสาน

กบัเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆ ของคณะละคร) 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก DELIGHT HOTEL HONOI ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
    

วนัทีส่าม  ฮานอย - จตัรุสับาดงิห ์- สุสานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์– ท าเนยีบประธานาธบิด ี 
   วดัเจดยีเ์สาเดยีว –วหิารวรรณกรรม– กรุงเทพฯ        B/L/- 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสับาดงิห ์(Ba Dinh Square) ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศ
อสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถงึ 
84 ปี น าท่านคาราวะ สุสานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์(หา้มถา่ยรปู!! สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์จะ

ปิดบรกิารทุกวนัจนัทร ์และ ศุกรข์องสปัดาห ์และ จะปิดบรกิารช่วงเดอืน ตุลาคม-พฤศจกิายน) 
วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศ
เวยีดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธบิด ีซึง่ไดท้ าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดไีม่ใหเ้น่าเป่ือย 

โดยมีเจา้หนา้ที่ดแูลไวอ้ย่างเขม้งวด ชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีที่ทางรัฐบาลเวยีดนามสรา้งใหท้่านโฮจิ
มนิห์ แต่ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลอืกที่จะอยู่บา้นไม ้หลังเล็ก ซึง่อยู่หลังท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งน้ี จงึเป็น
สถานที่รับแขกบา้นแขกเมืองแทน จากนั้นเขา้ชม บา้นพกัลุงโฮ ที่สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพื้นสูงมีใตถุ้น

เหมอืนบา้นไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน ชม วดัเจดยี ์
เสาเดยีว (One Pillar Pagoda) เป็นวัดเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 10สรา้งเป็นศาลาเก๋งจีนหลัง
เดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัวรูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิ ปาง 10 กร 

ซึง่มชีือ่เสยีงมากแห่งหนึง่ในฮานอย น าชม วหิารวรรณกรรม วดัโบราณซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับ
รอ้ยปีและเป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรก อกีทัง้ยังเป็นสถานที่ใชส้อบ จอ้งวน ในสมัยโบราณ ไดเ้วลาอนัสมควร
เดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Sen บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชาตกิวา่ 200 อยา่ง 
16.35 น. ออกเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ กาตา้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR835  
18.25 น.  ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร 

 
 
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

14 – 16 สงิหาคม 58 12,900 12,900 12,900 4,000 

21 – 23 สงิหาคม 58 12,900 12,900 12,900 4,000 

31 สงิหาคม – 2 กนัยายน 58 11,900 11,900 11,900 4,000 

17 – 19 กนัยายน 58 11,900 11,900 11,900 4,000 

25 – 27 กนัยายน 58 12,900 12,900 12,900 4,000 

29 กนัยายน – 1 ตลุาคม 58 11,900 11,900 11,900 4,000 
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12 – 14 ตลุาคม 58 11,900 11,900 11,900 4,000 

24 – 26 ตลุาคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 

6 – 8 พฤศจกิายน 58 12,900 12,900 12,900 4,000 

16 – 18 พฤศจกิายน 58 11,900 11,900 11,900 4,000 

27 – 29 พฤศจกิายน 58 12,900 12,900 12,900 4,000 

5 – 7 ธนัวาคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 

14 – 16 ธนัวาคม 58 11,900 11,900 11,900 4,000 

25 – 27 ธนัวาคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 
31 ธนัวาคม 58 – 2 มกราคม 59 14,900 14,900 14,900 4,000 

 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ – ฮานอย – กรงุเทพ โดยสายการบนิ กาตา้รแ์อรเ์วย ์
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทัง้ส ิน้ 2 คนื 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ 
 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 
(คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัยอายุต ่ากว่า 15 ปี หรอื ระหว่าง 
75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผู ้

เอาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง)  
 คา่ระวางน ้าหนัก 30 กโิลกรัม 
อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ 2 USD/วัน, พนักงานขับรถ 1 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทปิหัวหนา้
ทัวรจ์ากเมอืงไทย (ตามแตค่วามพอใจในการบรกิารของลกูคา้) ฯลฯ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้่ายอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

เงือ่นไขการจองทวัร ์
 กรณุาวางเงนิมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทีไ่ดท้ าการจอง และทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดรั้บค่ามัดจ า

แลว้เทา่นัน้ 

 หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษัิทฯ จะท าการออกตั๋วล่วงหนา้ 1-2 
อาทติยก์อ่นการเดนิทาง 

กรณียกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ยดึเงนิมัดจ าทัง้หมด ในทกุรณี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 – 14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวรใ์นทกุรณี 

หมายเหต ุ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับ

ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
และเวยีดนาม 
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 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดังกลา่ว คอื รา้นยา, รา้นมกุ, รา้นขนม ฯลฯ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พิม่ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผู ้

เดนิทาง 15 - 20 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไม่มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะม ี
ไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยได ้คอยรบัทีส่นามบนิเวยีดนาม และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอดการเดนิทาง
ทีป่ระเทศเวยีดนามเป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ัน้ 

 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 
 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่
ทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋

ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
 
 

 
RESERVATON FORM 

 
 

Date : 

 

Name:  

 

Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

 

NO Status Name Family Name Date of Birth Member No. 
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Special  Request  
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