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ฮานอย ฮาลองเบย เว ดานัง ฮอยอัน โฮจิมินห
ฮานอย ลองเรืออาวฮาลองเบย มหัศจรรยถ้ําดงเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห ทําเนียบประธานาธิบดี
บานพักโฮจิมินห วัดเจดียเสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจาหง็อกเซิน ชอบปงถนนเกา
36 สาย ชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา พระราชวังเว สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห ลองเรือแมน้ําหอม วัดเทียนมู
เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุน อุโมงคกูจี พิพิธภัณฑสงคราม โบสถนอรทดาม ชอบปงตลาดเบนถัน

(7วัน/6คืน) โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน
กําหนดการเดินทาง :
วันแรกของการเดินทาง (5)
12.00 น.

14.00 น.
15.30 น.

19.00 น.
21.30 น.

กรุงเทพฯ – โฮจิมินห – ลองเรือแมน้ําไซงอน

ผูเดินทางทุกทานพรอมกันที่จดุ นัดหมายทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 ผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ สายการบินเวียดนามแอรไลน เคานเตอร L พบเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกใหกับทาน
เหิรฟาสูกรุงโฮจิมินห โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน เที่ยวบินที่ VN 850
เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินหซิตี้ นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง นําทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถ
หลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยูในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสรางเพื่อใหเปนโบสถประจําเมือง
ไซงอนและไดสรางตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศส และ ชมไปรษณียกลาง ที่ยังคงความงามของ
สถาปตยกรรมแบบดั้งเดิมอยู ชมศาลาวาการเมืองโฮจิมินหซิตี้ ที่ดานหนาไดสรางอนุสาวรียทานประธาน
โฮจิมินหไวใหชาวเวียดนามไดรําลึกถึงชมความงดงามของสถาปตยกรรมตะวันตก ปจจุบนั ใชเปนหอสวด
มนตสําหรับผูที่เปนคริสตศาสนิกชน ใหทานถายภาพไวเปนที่ระลึกชม และชม อนุสาวรียท านประธานโฮจิ
มินห ซึ่งตั้งอยูดานหนาของศาลากลางจังหวัด กอสรางดวยสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศสดวยเชนกัน จากนั้น
นําทานเช็คอินทเขาสูโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน
นําทานเดินทางสูทาเรือ แมน้ําไซงอน ลงเรือสําราญพรอมบริการอาหารค่ําบนเรือ
ลองเรือชมบรรยากาศยามค่ําคืน เคลาคลอเสียดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม
นําทานเดินทางกลับที่พัก /// พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง (6)
เชา

5-11 ธันวาคม 2550 / 28 ธันวาคม-3 มกราคม 2550

อุโมงคกูจี – ชอบปงตลาดเบนถัน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก
อาหารเชาแลว แลวนําทานเดินทางสู อุโมงคกูจี ชมอุโมงคของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยทีท่ ํา
สงครามกับทหารเวียดนามใตและกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาว
เวียดนามจะตองใชชีวิตอยูภายใตอุโมงคนี้ ซึง่ ในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู ภายใตอุโมงคนี้ถึง 80,000
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เที่ยง

เย็น

คนในระหวางการเกิดสงคราม และยังเคยใชเปนที่บัญชาการทางทหาร และเปนหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาว
กวา 200 กิโลเมตร และอุโมงคนี้ยังสามารถทะลุออกสูแมนา้ํ ไซงอนไดอีกดวย พรอมชมภาพถายและวิดโี อ
เหตุการณจริงในชวงของการเกิดสงคราม
บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเขาเที่ยวชม พิพิธภัณฑสงคราม ที่ซึ่งรวบรวมประวัตคิ วามเปนมา การสรางชาติของชาว
เวียดนาม และที่เก็บรวบรวมอาวุธที่ใชในการรบสมัยสงครามใหชนรุนหลังไดศึกษากัน จากนั้นนําทานชม วัง
เอกภาพหรือทําเนียบประธานาธิบดี อนุสรณสถานเพื่อการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ชมหองปฏิบัติการ การ
รบ การติดตอสื่อสารและการวางแผนการรบ การหลบภัยตางๆภายใน นําทานชอบปง ณ ตลาดเบนถัน
ตลาดที่ใหญที่สุดในนครโฮจิมินห ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ อาทิ ตุกตาไม งานแกะสลัก เรือสําเภา หรือ
ของแตงบาน ฯลฯ
บริการอาหารค่าํ ณ หองอาหาร// หลังอาหารพักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง (7)
เชา

11.30 น.
12.40 น.
บาย

เย็น

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน หลังอาหารนําทานชม ชุมชนจีน ยานไชนาทาวน และชม วัดเทียนฮวา
วัดจีนที่เกาแกของนครโฮจิมนิ ห จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินนครโฮจิมินห
เหิรฟาสูเมืองทาดานัง โดยสายการบิน เวียดนามแอรไลนเที่ยวบินที่ VN324
เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง นําทานเขาสูตัวเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารออกเดินทางสู เมืองมรดกโลกฮอยอัน ทานจะไดสัมผัสกับเมืองเล็กที่สุดแสนจะโรแมนติคและ
คลาสสิคที่สุดอดีตเมืองนี้เคยเปนเมืองทามีเรือขนสงสินคาอยางเรือสําเภาจีนเขามาคาขาย เกิดการ
แลกเปลี่ยนทั้งในดานสินคาและวัฒนธรรม รวมถึงสถาปตยกรรมการกอสรางอาคารบานเรือนของเมืองนีด้ วย
ที่ทางรัฐบาลไดอนุรักษสภาพของสิ่งกอสราง อาคารบานเรือน ใหคงอยูในสภาพเดิม และชม สะพานญี่ปุน
ซึ่งเปนสะพานที่มีแบบฉบับในการสรางที่โดดเดนพรอมกับรับฟงเรื่องราวประวัติความเปนมา ของ บาน
โบราณ และเจดียฟูเจี้ยน ชอบปง ณ ตลาดพื้นเมืองตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนําทานเช็คอินทเขาสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง (8)
เชา

โฮจิมินห – ดานัง - ฮอยอัน

ฮอยอัน – ดานัง – เว

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนําทานเดินทางสูเมืองดานัง จากนั้นชม พิพิธภัณฑจาม พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมประวัตคิ วาม
เปนมาของศิลปะพวกจามที่ไดแผอิทธิพลเขามาในประเทศเวียดนาม สมควรแกเวลาออกเดินทางตอสูเมืองเว
ระยะทางกวา 141 กิโลเมตร ผานเสนทางเลียบชายฝงทะเลแปซิฟคที่สวยงามที่สุดมีอาวขนาบ ทองทะเลสี
ครามและผานจุดชมวิวบนภูเขาไหหวันภูเขาที่แบงเวียดนามเหนือใต (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง )
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เที่ยง

ค่ํา

ชม สุสานจักรดิ์พรรดิ์ไคดิงห ชมความงดงามและชมสถาปตยกรรมของการกอสรางที่มีลวดลายออนชอย
ผสมผสานกับความงามของภาพเขียนพื้นผนังที่บรรจงใชพูกนั วาดดวยเทา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ลองเรือชมทัศนียภาพความงดงามของแมน้ําหอม หรือแมนา้ํ เฮืองยาง และสัมผัสวิถีชีวติ ชาว
เวียดนามริมฝงแมน้ําหอม แมน้ําสายโรแมนติคที่สุดของเมืองเว และขึ้นฝง ชมความงามของ วัดเจดียเทียนมู
ที่ตั่งอยูริมฝงของแมน้ําหอม วัดนี้สรางขึ้นในสมัยจาม ประกอบดวยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแตละชัน้ นั้น
เปนตัวแทนของชาติภพตาง ๆ ของพระพุทธเจา ซึ่งเจดีย เทียน หมู นี้ถอื เปนสัญลักษณของเมืองเวมาตัง้ แตป
1710 ชม พระราชวังเมืองเว มรดกโลกอีกแหงหนึ่งของเวียดนามกลาง พระราชวังโบราณ หรือทีช่ าว
เวียดนามเรียกวา พระราชวังไดนอย ทีซ่ ึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศเหวียนทั้ง 13 พระองค เคยประทับอยูทนี่ ี่
บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนําทานเช็คอินทเขาสูโรงแรมที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง (9)
เชา
08.30 น.
09.40 น.

เที่ยง

เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบินเมืองเว
เหิรฟาสูกรุงฮานอยโดยสายการบิน เวียดนามแอรไลน เทีย่ วบินที่ VN240
เดินทางถึงกรุงฮานอย นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง และเขาเคารพศพที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ํายา ของ
ทานโฮจิมินห อดีตประธานาธิบดีผูยิ่งใหญ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห ( ดานในของสุสานจะปด
ทุกวันจันทรและศุกร ) ภายในเปนศพที่รักษาดวยน้ํายา อยูใ นโรงแกว อยูในสภาพเกือบ100 % ตั้งแตหัวจรด
เทา และมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทําเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเปนที่ทํางานของผูสําเร็จ
ราชการของประเทศตางๆ ในแถบอินโดจีน ชม บานพักของทานโฮจิมินห และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะ
คลายดอกบัว ตั้งอยูบนเสาตนเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปดานบนเพื่อ สักการะเจาแมกวนอิม ได ซึ่งตาม
ลักษณะแลวก็เปนลักษณะสถาปตยกรรมที่แปลกตาทีเดียว ตามประวัติกลาววา มาจากการนิมิตนั่นเอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเขาชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศเวียดนาม
นําทานเดินทางโดยรถยนตระยะทาง ประมาณ 180 กม. ( ใชเวลา 3-3.5 ชม ) เดินทางสู มรดกโลก อาวฮา
ลองเบย
ถึงเมืองฮาลองบริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ///จากนั้นนําทานเช็คอินเขาสูที่พักระดับมาตรฐาน

วันที่หกของการเดินทาง (10)
07.00 น.
08.00 น.

เว - ฮานอย

ลองเรือฮาลองเบย – ฮานอย – ชมหุนกระบอกน้ํา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากนั้นเดินทางสูทาเรือ เพื่อนําทานชืน่ ชมมรดกโลก อาวฮาลองเบย ที่ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโก ถึง 2 ครั้งดวยกัน ในดานธรรมชาติ และลาสุดคือ ดานธรณีวิทยา ลองเรือชมเกาะนอยใหญกวา 2 พัน
กวาเกาะ ที่สลับ และซับซอนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ําดงเทียนกุง ที่มีหินงอกหินยอยที่สวยงาม ใน
รูปรางแปลกตาทําใหผูชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินยอยรูปรางตาง ๆ
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11.00 น.

15.30 น.
18.00 น.

(บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดสสด ๆ บนเรือ) อีกทั้งทุกทานสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมไดจากเรือกระชัง หรือ
ชาวบานที่มาลองเรือขายกันสด ๆ แบบราคานารับประทาน โดยเจาหนาที่บนเรือสามารถปรุงอาหารใหทานได
ทุกเมนู ไมวาจะเปน ปง ยาง ทอด ตม หรือ ผัด อิ่มทอง อิม่ ตา แลวกลับขึ้นฝง เดินทางตอสูกรุงฮานอย
ถึงกรุงฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม กระดองเตายักษกวาพันป และตํานานแหง
เตาศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นใหทาน อิสระชอบปงตามอัธยาศัย ณ ยานถนนเกา 36 สาย
บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุนกระบอกน้ํา คณะ Thang Long ซึ่ง
เปนคณะเกาแก และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถชี ีวิตของคน
เวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ํา ประกอบการแสดงดวยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเปนที่
กลาวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงกลับที่พักระดับมาตรฐาน

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (11)
06.00 น.
07.00 น.
09.30น.

ฮานอย-กรุงเทพฯ

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก
เดินทางสู สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน เที่ยวบินที่ VN831 *****สิ้นสุดการเดินทาง******
โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธิ์ของผูจัดโดยยึดถือสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ

อัตราคาบริการ
ธ.ค.
ที่พัก 3 ดาว
26,900.ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน ราคาทานละ
26,900.เด็ก อายุ 3-11 ขวบ พักกับผูใหญ 1 ทาน
26,900.เด็ก อายุ 3-11 ขวบ พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง)
24,900.เด็ก อายุ 3-11 ขวบ พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริมเตียง)
23,900.เด็ก อายุต่ํากวา 2 ขวบ พักกับผูใหญ 2 ทาน(ไมเสริมเตียง)
4,900.พักเดี่ยว เพิ่มทานละ
หมายเหตุ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และ
กรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิม่ เติมจากราคาที่กําหนดไว)
เวียดนาม 7 วัน 6 คืน

อัตราคาบริการดังกลาว ( รวม )
•
•
•
•

คาตั๋วโดยสาร VNไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
คาอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
คาภาษีสนามบินไทย และคาภาษีสนามบินเวียดนาม
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• คารถโคชวีไอพีปรับอากาศนําเที่ยวตลอดรายการ
• คาเขาชมทุกแหงตามที่รายการระบุ
• คาประกันอุบัตเิ หตุวงเงินประกัน ทานละ 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและ
ขอตกลงของบริษัทประกันชีวติ
อัตราคาบริการดังกลาว ( ไมรวม )
•
•
•
•
•
•

คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรับตอทาน
คาใชจา ยสวนตัวทุกชนิด ,คาโทรศัพท , คาซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถที่ตางประเทศ
คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จาย 3 % (ในกรณีขอใบกํากับภาษี)
เอกสารประกอบการเดินทาง
เนื่องจากนักทองเที่ยวจากประเทศไทยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมวีซาจากประเทศเวียดนาม
เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เทานั้น ( ที่มอี ายุใชงานอีกไมต่ํากวา 6 เดือน ) ไมใชรูปถาย

เงื่อนไขการจอง และการสํารองที่นั่ง
• จองและชําระมัดจําทานละ 8,000 บาท ภายใน 2 วัน นับแตวันจอง พรอมแจงชื่อภาษาอังกฤษตามหนาหนังสือ
เดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกําหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
• ชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง ไมนอยกวา 20 วันทําการ (ไมนับรวม เสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ)
• กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชําระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
• คณะผูเดินทาง 15 ทานมีหัวหนาทัวรเดินทางพรอมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู
เดินทางไมถึง 15 ทาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัทฯ
เงื่อนไขการเดินทาง

- บริษัทฯ จะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหาม
นําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ บางสวน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการลาชาของสาย
การบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุรายแรงตามธรรมชาติตางๆ ,
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การนัดหยุดงาน , ปญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ซึ่งเปนเหตุ
อันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร, กําหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร ตาม
ความเหมาะสม และความจําเปนที่เกิดขึ้น โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
- คณะผูจัดการเดินทางจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองเปนสําคัญ
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