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เดินทางชมความสวยงามของอ่าวฮาลอง  
ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลอง  
ชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้า  
เท่ียวจัดเต็มในกรุงฮานอย 

บินตรงจากเชียงใหม่สู่ฮานอย  
อาหารครบทุกมือ้ 

3 วนั 2 คนื  
 

12,888 บาท 

DAY 1: เชียงใหม่ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาร์เก็ต – โรงแรม (-/-/D) 
DAY 2: ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – กลับฮานอย – แวะร้านเซรามิค และงาน
ฝีมือ – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วัดง๊อกเซิน – ชมโชว์หุ่นกระบอกน ้า – 
โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – 
เจดีย์เสาเดียว – เจดีย์เฉินก๊วก – สนามบินฮานอย – เชียงใหม่ (B/L/-) 

 

26 – 28 มกราคม 2562 
23 – 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
16 – 18 กมุภาพนัธ์ 2562  
23 – 25 มีนาคม 2562 

ราคาพเิศษเร่ิมต้น  
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วันแรก เชียงใหม่ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์ มาร์เกต 

11.20 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน
บางกอกแอร์เวย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรูบ้ี ทราเวลคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.20 น. เดินทางจากเชียงใหม่ โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เทีย่วบนิที่ FD870 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรับคณะท่ีสนามบิน 
  
 
 
 
 
 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮาลอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) ระหว่างทางชม
สภาพความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวติอาคารบา้นเรือนในปัจจุบนัของชาวเวียดนาม ซ่ึงท่ีฮาลองน้ีท่านจะได้
ชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสร้างดว้ยความงดงามดัง่ภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลอง
ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และไดรั้บการพิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Market ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของท่ีระลึกจากเมืองฮาลอง 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม KENNY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว  

วันที่สอง ล่องเรือฮาลองเบย์ – ฮานอย – ร้านเซรามิค – ชมโชว์หุ่นกระบอกน ้า 

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ณ อ่าวฮาลอง ชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคส์ร้างดว้ย 
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ความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ
ไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ย ภูเขาหินปนูมากมาย
ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชน ฯลฯ น า
ท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกั ถ  ้าแห่งน้ีเพ่ิงถกู
คน้พบเมือ่ไม่นานมาน้ี ไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมมุต่างๆ ในถ ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้าท่าน
จะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีท่ีลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่าง
ต่างๆ มากมายทั้งรูปมงักร เสาค ้าฟ้า พระพุทธรูป ศวิลึงคน์ น าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซ่ึงถือว่าเป็น 
สญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลอง ลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ 2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆ กบัไก่หรือนก
แลว้แต่จินตนาการของแต่ละท่าน 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูซีฟู้ ด 
ถึงท่าเรือฮาลองน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ระหว่างทาง
แวะชมร้านเซรามิค และศนูยห์ตัถกรรมเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมอืงมากมาย  

 

 

 

 

หลงัจากเดินทางถึงฮานอย น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย มีต  านานกล่าว
ว่า ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงครามสูร้บกบัจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดท้ าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่
ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เมื่อไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบ
แห่งน้ี ไดมี้ปฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดง้บัดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศ
จีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือ
ประเทศจีน ท าใหบ้า้นสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว้ และน าท่านเขา้ชม วดัหง๊อกเซิน แห่ง
ทะเลสาบคืนดาบ เป็นวดัโบราณเก่าแก่ท่ีมีต  านานน่าสนใจและเป็นสญัลกัษณ์ของความเช่ือในเร่ือง
ของอ านาจและยศฐาบรรดาศกัด์ิ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเช่ือ
กนัว่าเต่าตวัน้ีคือ เต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน เพลิดเพลิน
ใจไปกบัการชมภาพลายปูนป้ันระบายสีท่ีวิจิตรงดงาม อนัแสดงใหเ้ห็นฝีมือของชาวเวียดนามอยา่ง
แทจ้ริง ถือเป็นวดัท่ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหผู้ม้าเยอืนไดเ้คารพสกัการะ  

 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

 
 
 
 

 
 

หลงัจากเดินทางถึงกรุงฮานอยแลว้ น าท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน า้ ซ่ึงเป็นศิลปะพ้ืนบา้นท่ีมี
ช่ือเสียง ท่านจะไดช้มเร่ืองราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถี
ชาวบา้นเช่นการเพาะปลกูการเก็บเก่ียวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใชหุ่้นกระบอกน ้ าทั้งส้ิน 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม THE FIRST EDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วันที่สาม City Tour ในฮานอย – สนามบินนอยไบ – เชียงใหม่ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 หลงัจากรับประทานอาหารเชา้แลว้ น าท่านเยีย่มชม จตุัรัสบาดงิห์ (Ba Dinh SQUARE)  เป็นสถานท่ี

ท่ี โฮจิมินห์อ่าน ค าประกาศอิสรภาพ ในวนัท่ี 2 กนัยายน 1945 เพื่อประกาศถึงชยัชนะของชาว
เวียดนามเหนือกองทพัฝร่ังเศส ประกาศถึงอิสรภาพ และความเป็นชาติ ของเวียดนาม เวียดนามจึง
ยดึถือว่า วนัท่ี 2 กนัยายนของทุกปี เป็นวนัชาติของเวียดนาม  

 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นเยีย่มชม สุสานประธานาธบิดีโฮจมินิห์ (Hochiminh Mausoluem) (ด้านนอก) ตั้งอยูบ่ริเวณ
จตุัรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานท่ี ท่ีเก็บร่างอนัไร้วิญญาณของ อดีตประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์ วีรบุรุษท่ีชาวเวียดนามทัว่ทั้งประเทศใหค้วามเคารพ สุสานโฮจิมินห์เป็นอาคารทรงเรียบง่าย ซ่ึง
สร้างจ าลองรูปแบบของสุสานเลนินในกรุงมอสโควส์หภาพโซเวียตเม่ือปี ค.ศ.1973 และท าพิธีเปิด
เป็นทางการใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปเคารพศพเมื่อปี ค.ศ.1975 ศพอาบน ้ ายาของลุงโฮนอน สงบน่ิงคลา้ย
คนนอนหลบัอยูภ่ายในโรงแกว้ สุสานแห่งน้ีหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป ตลอดจนกระเป๋าสะพายเขา้ไปใน



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

สุสานเด็ดขาด ภายในสุสานมีระบบความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด จึงไม่ควรส่งเสียงพดูคุย หรือหวัเราะ
เล่นกนัในระหว่างเขา้ชมเพื่อ แสดงความเคารพและเป็นการใหเ้กียรติ กบัอดีตวีรบุรุษผูน้  าคนส าคญั
ของชาวเวียดนาม น าท่านชม พพิธิภัณฑ์โฮจมินิห์ ตวัอาคารพิพิธภณัฑม์ีความโดดเด่นสะดุดตาดว้ย
รูปทรงสมยัใหม่ ภายในจดัแสดงประวติัการปฏิวติัของท่านโฮจิมินห์   

 
 
 

 
 

น าท่านชม เจดย์ีเสาเดยีว (One pillar pagoda) ตั้งอยูด่า้นหลงัของสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1049 สมยัราชวงศห์ลี เจดียไ์มท่ี้งดงามแห่งน้ีตั้ง อยูบ่นเสาเดียวอยูก่ลางสระบวั 
ส าหรับตน้ไทรดา้นหลงัเจดียส์าเดียวปลกูโดยท่านประธานาธิบดีเนห์รู แห่งประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ.
1958 ในระหว่างเดินทางมาเยอืนประเทศเวียดนาม น าท่านเดินทางเยีย่มชม เจดย์ีเฉินก๊วก เป็นเจดีย์
พุทธศาสนาท่ีเก่าแก่สุดในกรุงฮานอย สร้างข้ึนในศต 6 โดยกษตัริยเ์ลนามเดอ คร้ังเม่ือมีการสร้าง
เมืองข้ึนใหม่ เจดียน้ี์โดดเด่นทรงสูง มีตน้ศรีมหาโพธ์ิ อนัเป็นของขวญัจากอินเดียปลกูไว ้อยูท่ี่
ทะเลสาบทางตะวนัตก รอบๆวดัเป็นยา่นเมืองใหม่ท่ีไดช่ื้อว่า 'เบฟเวอร่ีฮิลลข์องฮานอย' ต่อมา
ดดัแปลงน าเรือมาท าเป็นร้านอาหาร บรรยากาศดดีู หากมองจากดา้นนอกจะเห็นเจดียท์รงสูง ตั้งอยู่
อยา่งโดดเด่น มองววิทะเลสาปผา่นตน้ไมแ้ละพุ่มไม ้เชิญเท่ียวชมความสวยงามของ "วดัเฉินก๊วก" กนั
แบบใกลชิ้ด 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. สมควรค่าแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อท าการเช็คอินเดินทางกลบัประเทศไทย 
15.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบนิที่ FD871 
16.55 น. คณะเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************************* 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง 
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ** 
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน 

26 – 28 มกราคม 2562 
23 – 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
23 – 25 มีนาคม 2562 

ผูใ้หญ่ 12,888 บาท 

พกัเด่ียวช าระเพ่ิม 2,500 บาท 

16 – 18 กมุภาพนัธ์ 2562 
ผูใ้หญ่ 13,888 บาท 
พกัเด่ียวช าระเพ่ิม 2,500 บาท 

**รายการนี้ไม่มีราคาเดก็ เด็กช าระเท่ากบัผู้ใหญ่** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (เชียงใหม่ – ฮานอย – เชียงใหม่) 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั

รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 500 บาท / ท่าน / ทริป 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
 3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนัทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
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6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


