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                10.20 น.    คณะเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3702 

                                  ถึงสนามบิน NOIBAI รับคณะแลว้ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ระยะทาง 45 กิโลเมตร                               
                บ่าย           ออกเดินทางไป จัตุรัสบาดงิห์ บนถนนเดียนเบียนฟขูองกรุงฮานอย ท่ีตั้งอาคารอนัโดดเด่น 
                                  สง่างามของสุสานท่านโฮจิมินท ์เป็นสถานท่ีโฮจิมินทอ่์านคาํประเทศอิสรภาพของ 
                                  เวียดนาม พน้จากฝร่ังเศสหลงัจากเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศส 84 ปี ดา้นหลงัเป็นท่ีตั้งของ 
                                  ทาํเนียบประธานาธิบดี เป็นท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมือง ท่ีใกลก้นัจะพบบา้นพกัของท่าน 
                                  โฮจิมินท ์ท่ีพาํนกัอยูห่ลงัไดรั้บอิสรภาพจากฝร่ังเศส มี วดัเสาเดียว ท่ีสร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั  
                                  ลกัษณะเหมือนศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปาง 
                                  แสดงอภินิหาร 10 กร 
                เยน็            เดินชมทะเลสาบ โฮหว่านเกีย๋ม หรือทะเลสาบคืนดาบ รายลอ้มดว้ยตน้ไมด้อกสวยงาม 
                                   มองเห็นหอคอยเต่าโดดเด่นกลางนํ้า ผา่น สะพานเทฮุก สีแดงสดใส เอกลกัษณ์หน่ึงของฮานอย 
                                  พร้อมชมการแสดง เชิดหุ่นกระบอกใต้นํา้ ศิลปะประจาํชาติของเวียดนาม ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่ม 
                                   จากการประกวดนานาชาติ ท่ีหาชมไดย้ากยิง่ 
 
                 

ไป-กลบัแอรเ์อเชีย 4 วนั 3 คืน 

วนัแรก  :  กรงุเทพมหานคร - ฮานอย 

วนัท่ีสอง :  ฮานอย - ฮาลอง  

                เชา้             เขา้ชม วหิารวรรณกรรม วิทยาลยัแห่งแรกของเวยีดนาม เป็นสถานศึกษาวรรณคดีขงจ้ือ  
                                  ทดสอบความเช่ียวชาญทางดา้นแต่งบทกวแีละประพนัธ์ เป็นสถานท่ีทาํการสอบเพื่อรับ 
                                  ปริญญาในโคง้สุดทา้ย สร้างข้ึนในราชวงศห์ลีในรัชสมยัพระเจา้หลีไทโตง ดา้นในมีประตู 
                                  กาํแพงใหญ่ช่ือได๋แถงห์โมน อนัเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงฮานอย เป็นรูปพระอาทิตยส่์องแสง  
                                  หลงัคาเป็นรูปมงักรคูค่าบแกว้ 
                                   เขา้ชม พพิธิภัณฑ์ทหาร ชมบนัทึกของสงครามรวมชาติ การต่อสูก้บัฝร่ังเศสท่ีเดียนเบียนฟ ู   

                                                   มีภาพยนตร์ขาวดาํพากยภ์าษาไทยจากเหตุการณ์จริงใหช้ม ดา้นนอกอาคารเป็นลานกวา้ง         
                                                   จดัแสดงซากปืนใหญ่ ซากเคร่ืองบินท้ิงระเบิดบี 52 ท่ีถูกยงิตก ซากลูกระเบิดนานาชนิด  
                                                   รถถงั ปืน เคร่ืองแบบทหารอเมริกนัท่ีถูกจบัได ้จดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม หอคอยธงชาติท่ีน่ี 

                                    เป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของกรุงฮานอย 
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                                  ชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดโด่งซวน  ซ้ือของฝาก สินคา้จากจีน ของท่ีระลึกเวียดนาม แลว้ออก 
                                   เดินทางไป เมืองฮาลอง 
                บ่าย            ไปท่าเรือ ฮ่งไก เพื่อเดินทางไปชม อ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรมชาติท่ีมีความโดดเด่น                        
                                  งดงามไม่เหมือนใคร เรือหวัรูปมงักรนาํชมความงามของเกาะนอ้ยใหญ่ ท่ีมีรูปทรงประหลาด  
                                   กระจดัระจายอยูพ่นักวา่เกาะ จอดแวะเขา้ชมถํ้าหินปูนท่ีมีความสวยงามช่ือวา่ เทยีนซุง และ 
                                   เด่าโก๋ รูปหินงอกหินยอ้ยหลากหลายจินตนาการ ประดบัไฟซ่อนไวอ้ยา่งแนบเนียน 
                เยน็            ชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคนื เมืองฮาลอง สินคา้มากมายมาจากหลายแห่ง ใหเ้ลือกซ้ือ หรือ 
                                  เดินย ํา่ราตรีก่อนเขา้ท่ีพกั (ตามสมคัรใจ) 
 
   
     
                เชา้            ออกเดินทาง สมัผสัวิถีชีวิตชาวชนบทเวียดนาม ขยนั เอาจริงเอาจงั ผา่นหลายตวัเมือง 
                                  เห็นสภาพการขยายตวั และการพฒันา หลายอยา่งน่าศึกษา 
                บ่าย           ถึง เมืองวนิห์ รับประทานอาหาร(8) เขา้ท่ีพกั 
                                                                                                   
 

วนัท่ีสาม :  ฮาลอง – วินห ์
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วนัท่ีส่ี  :  วินห ์– ท่าแขก – นครพนม 

 

                                เชา้              ออกเดินทางจาก เมืองวินห์ ผา่นจุดผา่นแดนเวยีดนาม-ลาว  ตามเสน้ทางหมายเลข 8  
               บ่าย             ระหวา่งทางชมความงามอนัวิจิตรของ ป่าหินปูน ภูผาม่าน ประติมากรรมธรรมชาติท่ีหาชม            
                       ไดย้ากยิง่  ป่าไมอ้นัอุดมสมบูรณ์  ภูเขาหินปูนยอดแหลมคมชูเด่น มากรูปแบบหลากหลาย 
                       จินตนาการอาเซ่ียนไดบ้นัทึกไวเ้ป็น ป่าอศัจรรย์ ท่ีควรค่าแก่การศึกษา 

                                เยน็             ถึง เมืองท่าแขก แขวงคาํม่วน ขา้มแม่นํ้าโขงดา้ยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 3 
                                                   สู่ อ.เมืองนครพนม กลบัโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบรกิาร  รับ สนามบินสุวรรณภูมิ – ส่ง นครพนม 
 

     จาํนวน/คน 4 - 8 ท่าน 9 - 12 ท่าน 13 - 20 ท่าน 21 - 26 ท่าน 28 - 34 ท่าน 35 ท่านข้ึนไป
    14,000     14,500      12,500    12,000      11,500     11,000     ราคา 

 
อตัราน้ีรวม          ค่าเคร่ืองบินกรุงเทพ- ฮานอย                                                                                                
                               ค่ารถยนตน์าํเท่ียวในเวยีดนาม ตลอดรายการ 
                     ค่าอาหาร  จาํนวน 10  ม้ือ 
                      ค่าท่ีพกั 3 คืน 
                               ค่ามคัคุเทศกเ์วยีดนาม พนกังานบริการ และค่าเขา้ชมสถานท่ี 

บริการของวา่งมาตรฐานเขยลาว และ หมวก  

            ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
อตัราน้ีไม่รวม    ค่าเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  
                     ค่า VAT  

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั  
เตรยีมเดินทาง    หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) อายเุหลือก่อนวนัเดินทาง 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 
                                     อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ถ่ายสาํเนาส่งในวนัจอง 
                                จองก่อนวนัเดินทาง 1 เดือน วางเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาทในวนัจอง ส่วนท่ี    

เหลือชาํระก่อนเดินทาง 7 วนั 
                                     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3-6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของราคาทวัร์  
                                     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-2 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
                             โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์  แก้ววงษา 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 361-239008-7 
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