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วันแรก (ศุกร์ ก.พ. )
. น.
. น.
. น.

. น.
. น.

. น.
. น.
วันทีสอง (เสาร์ ก.พ. )
. น.
. น.

กรุงเทพฯ – ฮานอย
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์
ประตู เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก และ
ดําเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเทียวบินที TG-560
ถึงสนามบิน กรุ งฮานอย “HANOI” หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ เมืองชนบทเก่าแก่อยูท่ างตอนใต้ของเมือง
ฮานอย มีพนที
ื ทีเป็ นทีชุ่มนําในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพืนทีนัน
ถูกเรียกว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็ นเมืองทีมีภมู ิ
ทัศน์แปลกตา เป็ นเสน่หอ์ ย่างหนึงของทีนี นักท่องเทียวนิยมล่องเรือชม
เมือง อาคารบ้านเรือนสร้างค่อนข้างประหยัดพืนที เป็ นทรงแคบสูง ยาวไป
หลังบ้าน หน้าต่างมีนอ้ ย เนืองจากชาวเวียดนาม นิยมทํางานนอกบ้าน
มากกว่าทีอาศัยอยู่ทีบ้าน และทีดินทีเวียดนาม ย่านตัวเมืองจะมีราคา
ค่อนข้างสูง ใช้ทองคําแท่งซือทีดิน ไม่ได้ใช้เงินซือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่องเรือฮาลองบก หรือ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน เป็ นภูมปิ ระเทศที
มีความพิเศษทางธรรมชาติของเมืองนิงห์บิงห์ เนืองจากพืนทีทีเป็ นทีชุ่มนํา
ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล โดยในช่วงหน้าแล้ง คือ "นาข้าว" นันเอง
ในช่วงนําขึนสูง สามารถล่องเรือพายไปตามคลอง ซึงสองข้างทางโอบ
ล้อมด้วยภูเขาหินปูน และชมทิวทัศน์อนั งดงามเขียวขจี บรรยากาศอัน
แสนสดชืนของขุนเขา สายนํา และวิถีชีวิตโดยรอบ มีภมู ทิ ศั น์สวยงาม
แปลกตา ทังเทือกเขา เนินเขาหินปูน ทีราบตํา และนาข้าวล้อมรอบ ด้วย
ยอดเขา ยอด
นําท่านชมการแสดง หุน่ กระบอกนํา ซึงแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ชาวเวียดนาม
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ร่วมกิจกรรมสุดฟิ นกับ บอม เบิล บอย
สินเจริญ บราเธอร์ส
พักที HANOI HOTEL หรือเทียบเท่า
ฮานอย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วิหารวรรณกรรม “THE TEMPLE OF LITERATURE”
วิหารแห่งนีสร้างในปี
ในสมัยพระเจ้าหลี ไท โตง เพืออุทิศให้แก่
ขงจือ ในปี
เหนือประตูทางเข้าใหญ่เป็ นข้อความทีขอร้องให้ผมู ้ า
เยือนลงจากหลังม้าก่อนทีจะเข้าไป
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นําท่านสู่ ทะเลสาบคืนดาบ “HOAN KIEM LAKE” ทีสวยงามใจกลางกรุ ง
ฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมีประวัติว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้ดาบวิเศษที
พระองค์ใช้ในช่วง ปี ทีต่อสูก้ บั หมิง หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็ น
อิสระแล้วพระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบ เพือคืนดาบวิเศษแก่เต่า
ศักดิสิทธิ
นําท่านชม วัดหง็อกเซิน “NGOC SON TEMPLE” หรือวัดเนินหยก ทีตังอยู่
บนชะโงก หรือเกาะเล็กในทะเลสาบ สร้างโดยผูก้ ล้าชาวเวียดนามท่าน
หนึง ซึงสามารถปลดแอกชาวเวียดนามจากกองทัพมองโกลได้
. น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
. น.
นําท่านช้อปปิ งเดินเล่นที ถนน Nha Tho ตังอยู่ดา้ นหน้าของวิหารเซนต์
โจเซฟ แหล่งช้อปปิ งทีเต็มไปด้วยร้านค้าแฟชันขนาดเล็ก และร้านอาหาร
แม้จะมีระยะเพียง
เมตร แต่เป็ นทีนิยมอย่างมากของเหล่าบรรดา
ฮิปสเตอร์ฮานอย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง Things of
Substance ร้านเสือผ้าแฟชันสไตล์เวียดนามไซส์ชาวตะวันตก หรือร้าน
Mu Accessories จําหน่ายสินค้าแฟชัน และเสือผ้าในสีสนั ทีโดดเด่น
. – . น.
ร่วมชมคอนเสิรต์ จาก สินเจริญ บราเธอร์ส และแขกรับเชิญพิเศษ
. น.
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที HANOI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีสาม (อาทิตย์ ก.พ. ) ฮานอย – กรุงเทพฯ
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
. น.
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบา ดิงห์ “BA DINH” ชม สุสานโฮจิมินห์
“HOCHIMINH MAUSOIEUM” ซึงสร้างขึนเมือปี ค.ศ.
และเสร็จในปี
ค.ศ.
ซึงบรรจุศพอาบนํายาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึงนอน
อยูบ่ นแท่นในห้องเย็น
นําท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรังเศส ของ อดีตทําเนียบ
ประธานาธิบดี ซึงปัจจุบนั ใช้เป็ นทีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม
บ้านพักโฮจิมินห์ บ้านไม้ยกพืน ชมห้องทํางาน ห้องนอน และห้องต่างๆ
ทีเรียบง่ายของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์
นําท่านชม เจดียเ์ สาเดียว “ONE PILLAR PAGODA” เจดียไ์ ม้ทงดงาม
ี
ตังอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวต้นไทร ซึงในอดีตในสมัยการปกครอง
ของกษัตริยล์ ิไททอง ในปี
มักไปสวดมนต์ทเจดี
ี ยแ์ ห่งนี เพือขอ
พระโอรสจากพระเจ้า เมือได้โอรสแล้วจึงมีการสร้างเจดียเ์ พิมเติม โดย
สร้างเสาต้นเดียวเพือรองรับนําหนักของเจดีย ์ ตามทีได้ทรงพระสุบินไว้
ก่อนทีจะได้พระโอรส
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ “HOCHIMINH MUSEUM” อาคาร
คอนกรีตขนาดมหึมา สร้างเมือครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของ
เวียดนาม มีการจัดแบ่งเป็ นห้องต่างๆ และได้ทาํ การจัดแสดงเอกสาร, งาน
ศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆ ทีเป็ นกิจกรรมทีประธานาธิบดีเคยกระทําเมือ
ครังยังมีชีวิตอยู่ พร้อมทังยังมีหอ้ งจัดนิทรรศการ, ห้องสมุด, ห้องวิจยั และ
ห้องประชุมขนาดใหญ่ และได้มีการจัดงานต่างๆ อย่างสมําเสมอ
. น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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. น.
. น.
. น.
. น.

นําท่านช้อปปิ งที “OLD MARKET” ให้ท่านเลือกซือสินค้าพืนเมือง ของที
ระลึกทีมีให้ท่านเลือกมากมายเป็ นของฝาก อาทิ ผ้าปั ก งานไม้ ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG-565
ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าเดินทาง
สําหรับคณะผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ( ท่าน / 1 ห้อง)
สําหรับผูใ้ หญ่ พักห้องเดียว

ราคาท่านละ 19,800.- บาท
ราคาเพิมขึนท่านละ
4,800.- บาท

อัตราค่าเดินทางข้างต้นรวม
- ค่าตัวโดยสารเครืองบินสายการบินไทย อินเตอร์ (TG) แบบตัวหมู่คณะชันทัศนาจร ราคา
ตําสุด ณ ปัจจุบนั
- ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน ดาว พร้อมบริการอาหารเช้า
- ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศ ขนาด ทีนัง ตลอดรายการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุในรายการ
- ค่าอาหารกลางวัน มือ และอาหารคํา มือ ตามทีระบุในรายการ
- คอนเสิรต์ ฟิ น ฟิ น จาก สินเจริญ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุไว้ในวงเงินไม่เกิน , ,
บาท และค่ารักษาพยาบาลเนืองจาก
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ , บาท
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋ าไม่เกินท่านละ กิโลกรัม
- หัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทมาร์วิน แทรเวิล จํากัด คอยอํานวยความสะดวกแก่คณะเดินทาง
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าเดินทางข้างต้น ไม่รวม
- ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือต่างด้าว
- ค่านําหนักกระเป๋ าทีเกินนําหนักทีสายการบินกําหนด ไม่เกิน กิโลกรัมในชันทัศนาจร
- ภาษี มลู ค่าเพิม 7%
เงือนไขการชําระเงิน
•
กรุ ณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชัวโมงนับจากการสํารองทีนัง ท่านละ
10,000 บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทางเพือทําการจองทีนัง ใน
กรณีเดินทางชันธุรกิจ มัดจําท่านละ 20,000 บาท
•
ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงหมดก่
ั
อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วัน
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง (ค่ามัดจําตัวเครืองบิน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
ยกเลิกน้อยกว่า วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด % ของราคาค่าทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการัน
ตีมดั จําทีนังกับสายการบิน และค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงหมด
ั
ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม
หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวัน
เดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากว่ามีการนําสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทาง
เสือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทังใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทีเหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทังหมด

/ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
1104/155 Pattanakarn Road, Kwang Suanluang, Khet Suanluang, Bangkok 10250
Tel: +66 2187-2680
Fax: +66 2187-2687
E-mail: info@marwintravel.com Web Site: www.marwintravel.com

