เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมถา้ เทียนกุง (ถา้ นางฟ้า)
ล่องเรือฮาลองบก (นิงบิงห์) ชมถา้ ตามก๊ก
ชมการแสดงหุน่ กระบอกนา้ ศิลปะการแสดงพืนบ้านของชาวเวียดนาม
ช้อปปิง้ สินค้าพืนเมือง ของทีร่ ะลึก ทีต่ ลาดกลางคืน ฮาลองเบย์ และถนน 36 สาย
เมนูพเิ ศษ ทานอาหารทะเลสดๆ พร้อมชิมไวน์ Dalat บนเรือ

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – นิงบิงห์ – ถา้ ตามก๊ก – ฮาลอง – ตลาดไนท์ฮาลอง

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชัน 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์
(DD) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3202
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนันน้าท่านเดินทางสู่ นิงบิงห์ ในอดีต
กาลย้อนหลังจากนีพันกว่าปี โดยระหว่างปี พ.ศ. 1511 ถึง พ.ศ. 1552 (รวม 41 ปีด้วยกัน)เมืองหลวงของเวียดนาม
ก็เคยตังอยู่ใน อ.ฮวาลือ และมีชื่อเรียกว่า “กรุง ฮวาลือ”จนถึงปี พ.ศ.1552 เมืองกรุงของเวียดนามที่ อ. ฮวาลือ
จึงได้ยา้ ยไปตังที่ซึ่งปัจจุบันนีคือกรุงฮานอย โดยมีชื่อเรียกว่ากรุงมังกรเหิรฟ้านั่นเอง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที่1)
น้าทาน เดินทางสู ตามกก (Tam Coc ) หมายถึงถ้าสามถ้า ลงเรือพายลอง
ตามแมน้า Hoang Long ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ
ภูเขาสอง ฝงแมน้าซึ่งมีความ ยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามต้านาน กล
าววาถ้านีถูกบรรจงสรางโดยสายลมและกระแสน้าเมื่อครังน้าทะเลยังทวม
ถึงซึ่งยังคงมีรอยคราบน้าปรากฏเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวางการ
เดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน หรืออาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด

06.10 น.
08.20 น.

กลางวัน

(/L/D)

ค่้า

ลองเรือผานทองน้า สองขางทาง เปนทุงนาขาว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตา สลับ
กับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญสลับ ซับซอนราวกับภาพสามมิติ จากนันน้าท่านเดินทางสู่ ฮาลองเบย์ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (มือที่2)
น้าท่านชมวิถีชีวิตตอนกลางคืนในย่านตลาดกลางคืน ซึ่งมีการเปิดร้านจ้าหน่ายสินค้าพืนเมืองและของที่ระลึกที่
น่าสนใจ ที่พัก  Vanhai Hotel ( 3 ดาว ) หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถา้ เทียนกุง – หมูบ่ า้ นชาวประมง – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก –การ
แสดงหุน่ กระบอกนา้
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที่3)
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรือ ณ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนีเมืองครังดึกด้า
บรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองจนท้าให้ได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ จากองค์ ก ารยู เ นสโก้ เ มื่ อ ปี พ.ศ. 2537 สั ม ผั ส ความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับ
พัน เกาะ สลับซับซ้ อนเรียงตัวกัน อย่างสวยงาม ผ่ านเกาะต่างๆ ที่มี
รูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนันประกอบไปด้วยเกาะ
เล็ก เกาะน้อยจ้านวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนือที่กว่า 4,000 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ น้าท่านชม ถ้า
เทียนกุง ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้า ที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้าย
กับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ ชม กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้ส้าหรับเลียง กุ้ง หอย
ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซืออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่
 บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) (มือที่4) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง
กลับขึนฝั่ง น้าท่านเดินทางสู่ ฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) น้าท่านชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์
พุทธศาสนาที่เก่าแก่สุดในกรุงฮานอย สร้างขึนในศต6 โดยกษัตริย์เลนามเดอ ครังเมื่อมีการสร้างเมืองขึ นใหม่
เจดีย์นีโดดเด่นทรงสูง มีต้นศรีมหาโพธิ์ อันเป็นของขวัญจากอินเดียปลูกไว้ อยู่ที่ทะเลสาบทางตะวันตก รอบๆวัด
เป็นย่านเมืองใหม่ที่ได้ชื่อว่า 'เบฟเวอรี่ฮิลล์ของฮานอย' ต่อมาดัดแปลงน้าเรือมาท้าเป็นร้านอาหาร บรรยากาศดู
ดี หากมองจากด้านนอกจะเห็นเจดีย์ทรงสูง ตังอยู่อย่างโดดเด่น มองวิวทะเลสาบผ่านต้นไม้และพุ่มไม้ เชิญเที่ยว
ชมความสวยงามของ "วัดเฉินก๊วก" กันแบบใกล้ชิด น้าท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้า ศิลปกรรมประจ้าชาติ
เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้า
ผสมผสานกับ เสี ย งบรรเลงของเครื่ อ งดนตรี เ วี ย ดนามและพากย์ ส ดๆของคณะละคร) น้ า เสนอเรื่ อ งราวใน
ชีวิตประจ้าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
 บริการอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร (มือที่5)
ที่พกั  Delight Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่า

กลางวัน

ค่า้

วันทีส่ าม
เช้า

ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดียเ์ สาเดียว – วิหารวรรณกรรม - ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย
– กรุงเทพ
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที่6)
จากนันน้าท่านเดิน ทางสู่ จตุรัสบาดิง ห์ บนถนนเดียนเบียนฟู ณ จัตุรัสแห่งนีเป็น สถานที่ที่โฮจิมินห์ได้อ่านค้ า
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึนของ
ฝรั่งเศสอยู่ถึง 48 ปี ที่ตังของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม คือ สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ายาของโฮจิ

มิน ห์ นอนสงบอยู่ใ นโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ ข องท่านที่ต้ องการให้เ ผาศพ (สุสาน
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุก วันจันทร์ และศุกร์ของสัปดาห์และ
จะปิดบริการเพื่ออาบน้ายาศพ ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนของทุกปี ไม่
สามารถเข้าชมภายในสุสานได้) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่าง
เงียบสงบและส้ารวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามน้ากล้อง
ถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนันน้าท่าน
ชมท้าเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทา
ด้วยสีเหลืองทังหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกันให้ถ่ายรู ปได้ใน
ระยะไกล และต่อด้วยบ้านพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพ้านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทังหลัง
จากนันน้าท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียว ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วัดแห่งนี เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้าง
ด้วยไม้ทังหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลัง เดียวขนาดเล็ก ตังอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม
ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง จากนันถัดไป
อีกเล็กน้อยน้าท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมิน ห์ (ปิดท้าการวันจันทร์และวันศุกร์) ที่จัดแสดงชีวประวั ติของโฮจิมินห์
ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพันธุ์วิทยาได้เป็นอย่างดี จึงท้าให้น่าสนใจมาก น้าท่านชม วิหาร
วรรณกรรม วัดโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้
สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นจองหงวน และมี ศาล
เทพเจ้าขงจือ และสานุศิษย์ ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ
กลางวัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที่7)
น้าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้าไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้าแดงที่ไหลผ่าน
ตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตังอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่ า 2,000 ปี ช ม ทะเลสาบคื น ดาบ ทะเลสาบใจกลางเมื อ งฮานอย
ทะเลสาบแห่งนีมีต้านานกล่าวว่า ในสมัยที่ เวียดนามท้าสงครามสู้รบกับ
ประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่
สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท้าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อ
ได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษ
มาให้พระองค์ เพื่อท้าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับ
ดาบมานัน พระองค์ได้กลับไปท้าสงครามอีกครัง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท้าให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อ
เสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น้าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี น้าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่
กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความ
เชื่อว่า เต่าตัวนี คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนีมาเป็นเวลาช้านาน จากนันน้าท่านเลือกซือของ
ฝากและของที่ระลึกบริเวณ ถนนสามสิบหกสาย ตังอยู่ใจกลางเมือง โดยถนนแต่ละสายจะขายของแตกต่างกัน
แยกประเภทได้ชัดเจน สามารถเดินซือกันได้อย่างจุใจ ร้านเหล่านีจะมีทงร้
ั านของรัฐบาลและร้านของชาวบ้าน
ค่า้
 บริการอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร (มือที8่ )
สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กลับกรุงเทพฯ
20.50 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3207
23.00 น.
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
ข้อควรควรทราบ : ส้าหรับท่านทีต่ ้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครือ่ งบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขายก่อนท้า
การออก ตัว๋ เนือ่ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ
เมษายน : 13-15 วัน
สงกรานต์
พฤษภาคม : 6-8
พฤษภาคม : 27-29
มิถนุ ายน : 10-12
กรกฎาคม : 18-20 วัน
อาสาฬฯ
สิงหาคม : 12-14 วันแม่

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ2-3
ท่าน

เด็กอายุตา่้ กว่า 12
เด็กอายุตา่้ กว่า 12
ขวบ
ขวบ
มีเตียงเสริม
ไม่มเี ตียงเสริม
(เด็ก 1+ผูใ้ หญ่2 ท่าน) (เด็ก 1+ผูใ้ หญ่2 ท่าน)

15,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

14,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

12,900 บาท

12,900 บาท

11,900 บาท

13,900 บาท

13,900 บาท

12,900 บาท

14,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

พักเดีย่ ว
4,000
บาท
3,000
บาท
3,000
บาท
3,000
บาท
3,000
บาท

อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ – ฮานอย – กรุงเทพฯ // • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) // •
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ // • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000
บาท ในระหว่างการเดินทางทังนีย่อมอยู่ในข้อจ้ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน// • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นน้าเที่ยว (พูดไทย) // • ค่าน้าหนัก
สัมภาระขึนเครื่องคนละ 15 กิโลกรัม // • ค่ามัคคุเทศก์ไทยน้าเที่ยวตลอดการเดินทาง //
ค่าบริการนีไม่รวม
+ ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ )
+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินบิ าร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
การส้ารองทีน่ งั่
ส่งหนังสือเดินทาง พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ช้าระค่ามัดจ้าท่านละ 8,000 บาท โอนเข้าบัญชีในนาม เ พื่ อ น ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ธนาคารกรุงไทย สาขาสรรพาวุธ เลขบัญชี 180-0-01940-8 / ธนาคารกสิกไทย สาขาบางนา เลขบัญชี 056-2-23573-8 กรุณา Fax สลิป
การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล /เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่โทร. 02-398-0115 ส่วนที่เหลือทังหมดช้าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มอี ายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ ส้าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจ
คนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุด
งาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
6. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ
3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มหี ้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1
เตียงพับเสริม
7. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
*** ในกรณีทลี่ กู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทังสิน ***

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่ อใจแล้วจึงวางมัดจ้าเพือ่
ประโยชน์ของท่านเอง***

