
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิเวยีดเจท็ แอร.์ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์ (เยน็) 

12.30น. พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4เคาทเ์ตอรส์ายการเวยีดเจท็แอร ์ ประตู 3 Viet Jet Air 

( VJ ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

15-50น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่วบนิ VJ902 

17.40น.  เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

จากนัน้   น าท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทีต่ ัง้อยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดนิทางขา้มแมน่ า้แดง  

แมน่ า้สายลอยฟ้าทีอ่ยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม  

ทีอ่อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร ัง่เศส ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง 

ฮานอยในอดตีไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี เรยีกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมอืงหลวงทีไ่ดร้บัการวางผงัเมอืงไวอ้ย่างด ีมทีะเลสาบและแมน่ า้ลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จงึไดช้ื่อว่า City of Lakes มถีนนหนทางทีร่่มรื่นดว้ยตน้ 

ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียล ทีง่ดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ 

ในอนิโดจนี ปจัจบุนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดนิทางไดไ้ปสมัผสั 

เสน่หเ์มอืงหลวงแห่งน้ีอย่างไมเ่สือ่มคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่ง 

จะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีด 

นาม ซึง่เมอืงแห่งน้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณไ์ดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส ตกึ อาคารทีส่  าคญั

ต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตล์ ฝร ัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ให ้ ความร่มรื่น และสบายตายิง่นกั   จากนัน้ น า

ท่านเดนิทางสู่เมอืงนิงบงิห ์

คํา่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

  สมควรแกเ่วลานําท่านเขา้ที่พกั YEN NHI HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สอง วดัไบด่ิงห-์ นิงกบ์ิงห-์ลอ่งเรอืชมถํ้าตามกก๊-ฮานอย-สสุานโฮจมิินห-์วดัหงอ๊กเซิน-ช็อปป้ิงถนน 36 สาย 

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัไบ่ดิงหB์aiDinhเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเวยีดนาม หรอือาจ 

จะใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี วดัไบด่งิหเ์ป็นศูนยร์วมชาวพทุธจากทกุภมูภิาคมารวมกนัวดั 

ถกูก่อสรา้งตามฮวงจุย้โบราณคือ ดา้นหลงัองิภเูขา ดา้นหนา้คือแมน่ า้ แต่สิง่ทีส่รา้ง 

ความประทบัใจใหก้บันกัท่องเทีย่วคือรูปปัน้พระอรหนัต ์๕๐๐ รูปทีป่ระดษิฐานตาม 

ระเบยีงสองดา้นสู่สถานทีบู่ชา ระเบยีงแต่ละดา้นยาวประมาณ ๑,๗๐๐เมตรเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเสน้ทางสู่พทุธศาสนาของ

บรรดาพระอรหนัต ์ ซึง่ถอืเป็นเสน้ทางแห่งพระอรหนัตย์าวทีสุ่ดในเอเชยี  ภายในมสีิง่ปลูกสรา้งต่างๆไดแ้ก่ ประตูตามกวาน 



 

หงวาย ประตูตามกวานโหน่ย หอระฆงั สถานทีบู่ชาเจา้แมก่วนอมิและพระพทุธรูป  

หอระหงัน้ีมรีะฆงัขนาดใหญ่ทีสุ่ดของเวยีดนามหนกั ๓๖ตนั และมกีลองส ารดิหนงั 

๗๐ตนั  ชาวบา้นมคีวามเชื่อว่า เสยีระฆงักงัวาฬไกลถงึไหนพระพทุธเจา้จะปกป้อง 

มนุษยถ์งึนัน่   รูปปัน้พระอรหนัตก์จ็ะถงึสถานทีบู่ชาเจา้แมก่วนอมิและพระพทุธเจา้ 

  ทีน่ี่มรูีปปัน้ทองส ารดิเจา้แมก่วนอมิพนัมอืขนาดใหญ่และพระพทุธรูปทองส ารดิ 

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของเวยีดนามน าท่านเดนิทางสู่ ตามกก๊ (Tam Coc )หมายถงึ 

ถ า้สามถ า้ ตามต านานกลา่วว่าถ  า้น้ีถกูบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน า้ เมือ่ 

ครัง้น า้ทะเลยงัท่วมถงึ ซึง่ยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฏเป็นหลกัฐานลงเรอืพายลอ่ง 

ตามแมน่ า้ Hoang Longในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภเูขา 

สองฝัง่แมน่ า้ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร Tam Cocตามต านานกลา่วว่าถ  า้น้ีถกู 

บรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน า้ เมือ่คร ัง้น า้ทะเลยงัท่วมถงึ ซึง่ยงัคงมรีอย 

คราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน “กุย้หลนิของจนี ”เพลดิเพลนิกบั

การนัง่เรอืกระจาด ลอ่งเรอืผ่านทอ้งน า้ สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเกบ็เกี่ยวกจ็ะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้หน็อย่างเพลนิตา 

สลบักบัทศันียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติิ  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู ่กรุงฮานอย 

น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจมิินห ์(สุสานประธานาธิบดีโฮจมิินหจ์ะปิดบรกิารทกุ 

วนัจนัทร ์และ ศกุร ์ของสปัดาห ์และ จะปิดบรกิารช่วงเดือน ตลุาคม-พฤศจกิายน) 

วรีบรุุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศ

เอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนาม ภายในสุสานบรรจศุพท่านประธานาธบิดซีึง่ไดท้  าการเกบ็รกัษาศพไวเ้ป็นอย่าง ไมใ่หเ้น่าเป่ือย 

โดยมเีจา้หนา้ทีดู่แล และค่อนขา้งเขม้งวดน าทกุท่านขา้มสะพานแสงอาทติยสู่์กลางทะเลสาบชมวดัหงอกเซินวดัโบราณภายใน

ประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ซึง่มคีวามเชื่อว่าเต่าตวัน้ีคือ เต่าศกัดิ์สทิธิ์ 1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ใน

ทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นานจากนัน้ชมทะเลสาบคนืดาบทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอยน าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอก

น้ําซึง่เป็นศิลปะพื้นบา้นทีม่ชีื่อเสยีงท่านจะไดช้ม 

เรื่องราวความรกัในเทพนิยายความภาคภมูใิจในความเป็นธรรมชาตแิละวถิชีาวบา้น เช่น 

การเพาะปลูกการเกบ็เกี่ยวพชืผลการตกปลาการแขง่เรอืโดยใชหุ่้นกระบอกน า้ท ัง้สิ้น  

คํา่     บรกิารอาหารเยน็ที่หอ้งอาหารณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ ฮานอย –กรุงเทพฯ (เชา้) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

12.15น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ VJ901 

14.05น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 



 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย  นิงบงิห ์ 3 วนั 2 คนื บนิ VJ 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 24 WL WL WL WL 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 24 WL WL WL WL 

31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 24 WL WL WL WL 



 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ ) 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

 วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

 4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้ ) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร ์) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด  



 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยว

เองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

ในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


