ฮานอย - ฮาลอง - ถา้ นางฟ้ า - ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกนา้ - สุสานโฮจิมินห์
บ้ านโฮจิมนิ ห์ - พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมนิ ห์ - ช้ องปิ ้ งย่ านการค้ า 36 สาย
ราคา

17-20 มี.ค.//6-9 เม.ย.59
2-5//16-19 มิ.ย.//30 มิ.ย.-3ก.ค.59//7-10 ก.ค.
1-4//15-18 ก.ย. // 29 ก.ย.-2 ต.ค.59

พักเดี่ยว
เพิม่

9,999.-

3,000.-

12-15 // 13-16 เม.ย.59

13,900.-

4,000.-

5-8//19-22 พ.ค.59

10,900.-

3,500.-

16-19 ก.ค.//11-14//12-15 ส.ค.59

12,900.-

3,500.-

กาหนดการเดินทาง
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วันแรก
08.30 น.

กรุงเทพฯ – ฮานอย
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาเตอร์ E สายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL) โดยมีเจ้าหน้าที่
จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
11.50 น.
เดินทางสู่ เมืองฮานอย โดย สายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL) เที่ยวบินที่ BL668
13.40 น.
ถึงท่าอากาศยานนอยไบ เมือ งฮานอย หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางข้าม
แม่นาแดง แม่นาสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบ
โดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านัน กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้
อย่างดี มีทะเลสาบและแม่นาล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City
of Lakes มี ถ นนหนทางที่ ร่ ม รื่ น ด้ วยต้น ไม้ใหญ่ มี อ าคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนีย ล (Colonial) ที่
งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทาง
ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนีอย่างไม่เสื่อมคลาย
นาท่านเดินทางสู่ Vincom Mega Mall Royal City ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงฮานอย
ท่านจะได้พบกับร้านสินค้านานาชนิด ร้านอาหาร และแหล่งพักผ่อนให้ความบันเทิงของชาวเวียดนาม ได้
เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ภัตตาคารอาหาร
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Moon View Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮานอย)

วันที่สอง

สุสานโฮจิมินห์ – บ้ านโฮจิมินห์ – พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – Tran
Quoc Pagoda – เดินทางสู่ฮาลอง – ร้ านสมุนไพรจีน – ร้ านจิวเวลรี่ – ร้ าน
ผลิตภัณฑ์ ไม้ ไผ่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
น าท่ า นเที่ ยวชม สุ ส านท่ า นโฮจิมิ น ห์ (ปิ ด ทุ ก วัน จัน ทร์และวัน ศุ ก ร์ เปิ ด เวลา 07.30) *** ตั งแต่ วั น ที่ 5
กันยายน – 5 พฤศจิกายน สุสานท่านโฮจิมินห์จะปิดเพื่ อนาศพท่ านโฮจิมินห์ไปอาบนายา จะสามารถ
ถ่ า ยรู ป ด้ า นนอกสุ ส านได้ เท่ า นั น *** สุ ส านของประธานาธิ บ ดี ค นแรกของเวี ย ดนามที่ ส ร้ า งเมื่ อ ปี
ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่ว
ประเทศ ด้านหลังสุส านเป็ นสวนสาธารณะอั นสงบและร่มรื่ น มีส ระนา และ บ้านท่านโฮจิมิน ห์ บ้านพั ก
หลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและสมถะของท่าน นาท่านชม
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปทรงสมัยใหม่ ภายในจัดแสดง
ประวัติการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตังอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลาง
สระนา สร้างขึนเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตาม
พระสุบินของพระองค์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบตะวันตก เยี่ยมชมเจดียท์ รัน ก๊อก (Tran Quoc) เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม
จากนันนาท่านเดินทางสู่
อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอย ประมาณ
170 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.50 ชม. ซึ่งกล่าวกันว่าถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

กลางวัน
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เหนือจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจังหวัดกว่าง นิงห์ (Quang Ninh) ซึ่งจังหวัดนีมีพรมแดนร่วมกับจีน
ทางทิศเหนือและมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สุดในเวียดนาม
นั่นคืออ่าวฮาลอง (Vinh Halong) ความงามแบบสันโดษของอ่าวนีกินเนือที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะ
หินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ก้อนหินรูปร่างประหลาดเหล่านี
จะโผล่ขึนมาจากทะเล ถาที่มีอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรือสาเภา
และสาปั้นที่ล่องไปช้า ๆ บนท้องนาในอ่าวแห่งนีช่วงเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินีมากขึน อ่าวฮาลอง
โด่งดังขึนมาจากหมู่ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่องหนึ่งเรื่อง Indochine ระหว่างทางนาท่านแวะ
ชมร้านสมุนไพรจีน ท่านสามารถเลือกซือยาสมุนไพรต่างๆ อาทิ ตังถังเช่า, หรือบัวหิมะ พร้อมมีหมอตารา
จีนให้คาปรึกษา เดินทางถึงเมืองฮาลอง นาท่านชม ร้านจิวเวลรี่ ให้ท่านได้เลือกซือของประดับจากอัญมณี
หลากหลายชนิด เช่น หยก พลอย ไข่มุก ซึ่งมีตังแต่ราคาถูกจนถึงแพง จากนันนาท่านเลือกซือผลิตภัณฑ์
โอทอปที่ ร้านผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ให้ท่านได้เลือกซือสินค้าที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน เช่น ผ้าอเนกประสงค์
หมอน ชุดชันใน กาแฟ และ ขนมท้องถิ่นอีกหลากหลาย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต อิสระเลือกซือของฝากขึนชื่อของเวียดนาม
พักที่ City Bay Palace Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮาลอง)

ค่า

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

ล่ องอ่ าวฮาลอง – ถา้ นางฟ้ า – ศูนย์ หตั ถกรรมคนพิการ – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง็อกเซิน - ช้ อปปิ ้ งตลาดย่ านการค้ า 36 สาย– หุ่นกระบอกนา้
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมา
ร่อนลงในอ่าวนีเมืองครังดึกดาบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จน
ทาให้ ได้ รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัส
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียง
ตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของ
เกาะแก่งต่างๆ ทังเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนันประกอบไปด้วยเกาะ
เล็ก เกาะน้อยจานวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนือที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าว
ตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นาท่านชม ถานางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจ
ยิ่งนั ก ถ าแห่ งนี เพิ่ งถู ก ค้ น พบเมื่ อ ไม่ นาน มานี ได้ มีก ารประดับ แสงสีต ามผนั งและมุม ต่าง ๆ ในถ า ซึ่ ง
บรรยากาศภายในถาท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทาให้
เกิ ด จิ น ตนาการรู ป ร่ า งต่ า ง ๆ มากมาย ทั ง รู ป มั ง กร เสาค าฟ้ า พระพุ ท ธรู ป ชมกระชั งปลา ของ
ชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สาหรับเลียง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซือ
อาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่
บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (SEAFOOD) พร้อมกับการชมทัศนยภาพอ่าวฮาลอง
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ระหว่างทาง นาท่านแวะทาธุระส่วนตัว พร้อมกับเลือกชมและเลือกซือ
สินค้าที่ ศูนย์หัตถกรรมคนพิการที่เมืองไฮดวง ศูนย์หัตถกรรมแห่งนี เป็นศูนย์หัตถกรรมที่ให้โอกาสคน
พิการที่ได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองในสงครามเวียดนาม ได้สร้างรายได้ในการเลีนงตนเอง ซึ่งสินค้าที่นี่
เป็นสินค้าที่ทามาจากฝีมือล้วนๆ และงดงามมาก
เดินทางต่อถึงเมืองฮานอยนาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมี
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ตานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทาสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็น
เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจี นได้สักที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่
ทะเลสาบแห่งนี ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน
หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานัน พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครัง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน
ทาให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี นาท่านข้าม
สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย
ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัย
อยู่ในทะเลสาบแห่งนีมาเป็นเวลาช้านาน จากนันอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่าดงซวนและ ย่านการค้า 36 สาย
(36 Old Streets) แต่ล ะถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ถนนผ้าไหม ถนนฝ้าย ถนนกระดาษ ถนน
เครื่อ งเงิน ถนนน าตาล เป็ น ต้น ชมการแสดง หุ่น กระบอกน า ศิล ปกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ ของ
ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในนาผสมผสาน
กั บ เสี ย งบรรเลงของเครื่ อ งดนตรี เวี ย ดนามและพากย์ ส ดๆของคณะละคร) น าเสนอเรื่ อ งราวใน
ชีวิตประจาวัน ประเพณี วัฒ นธรรมของชาวเวียดนาม และบอกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย ท่านจะได้ชม
เรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกนาทังสิน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Moon View Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮานอย)

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้า
11.00 น.
13.00 น.

ฮานอย – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนันเดินทางสู่สนามบินนอยไบ
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL) เที่ยวบินที่ BL667
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ….
********************************************************************************
***ในกรณีทลี่ กู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน ***
ราคา

17-20 มี.ค.//6-9 เม.ย.59
2-5//16-19 มิ.ย.//30มิ.ย.-3ก.ค.59
7-10 ก.ค.59
1-4//15-18 ก.ย. // 29 ก.ย.-2 ต.ค.59

พักเดี่ยว
เพิม่

9,999.-

3,000.-

12-15 // 13-16 เม.ย.59

13,900.-

4,000.-

5-8//19-22 พ.ค.59

10,900.-

3,500.-

16-19 ก.ค.//11-14//12-15 ส.ค.59

12,900.-

3,500.-

กาหนดการเดินทาง
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**กรณีมกี ารยกเลิกการเดินทาง**
**ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คนื เงินใดๆทังสินทุกกรณี**
**ตั๋วเครือ่ งบินไม่สามารถทาการเลือ่ นวันไป-กลับได้
ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านัน**
อัตรานีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมือตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย
 ค่าประกันอุบัติเหตุ ( วงเงิน 200,000 บาท )
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าวีซ่าเข้าเวียดนามสาหรับชาวต่างชาติ
( กรณีเป็นชาวต่างชาติ และคนไทยทีถ่ อื หนังสือเดินทางต่างประเทศ ) กรุณาสอบถามค่าวีซา่
 ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชือเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึน
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ
กรุณาโอนเงินมายังบัญชี
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เอกสารทีใ่ ช้ในการเดินทาง ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ
1. กรณีทเี่ ป็นคนไทย ใช้เอกสาร คือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน ไม่ตากว่
่ า 6 เดือน
2. กรณีทเี่ ป็นชาวต่างชาติ หรือคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ใช้รูปถ่ายสี 2 นิว 1 รูป
( ห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์ ) ในการยื่นวีซ่า (ไม่รวมค่าวีซา่ )
คณะ 15 ท่านขึนไป มีหวั หน้าทัวร์เดินทางไปด้วย
เงือ่ นไขการให้บริการ
การจอง
มัดจาท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจา
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทังหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่าย
ในเที่ยวบินนันๆ**
*** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและ
ผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน ้ามัน
เพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ) ***
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