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เลขที่............./2561 

เลขที่................../2561 
วันที่.............................. 
เวลา.............................. 

วันที่............................. 

 
ใบสมัคร 

โครงการสานสายใยวัยเกษียณ ณ ประเทศเวียดนาม 
 
 
 
 
 
 

3. ข้อมูลในการติดต่อ 
1. ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขที่.................................เกิดวันที่................................ 

อายุ..............ปี บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.............ถนน.............................................ต าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์................................... 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........................................เลขที่หนังสือเดินทาง.......................................วันที่หมดอายุ...................... 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน........................................................โทรศัพท์....................................ไซส์เสื้อคอโปโล........... 

 2. ข้าพเจ้า.............................................................       ผู้สมัคร         ผู้ติดตาม ของสมาชิกเลขที่.................................... 

เกิดวันที่..........................อายุ............ปี บ้านเลขที่................หมู่ที่..........ถนน......................................ต าบล/แขวง...........................  

อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..................................... 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.......................................เลขที่หนังสือเดินทาง..........................................วันที่หมดอายุ.....................  

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน........................................................โทรศัพท์....................................ไซส์เสื้อคอโปโล...........             

*** ข้าพเจา้ขอรับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการเดินทาง และข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทาง สอ.กฟภ. ก าหนดไว้ทุกประการ *** 

 
 ลงชื่อ................................................ (1)                  ลงชื่อ................................................ (2)ผู้สมัคร/ผู้ติดตาม 
              (.............................................)                                   (...............................................) 
 
ส่งใบสมัครมาที่ สอ.กฟภ. (คุณสวรรณ, คุณขวัญชนก, คุณภูนัฐธร์ี) ภายในวันที ่22 มิถุนายน 2561  
ทาง ID Line : 0956429975 แฟ็กซ์ 02-9530503 โทร. 095-6429975, 02-9531201-6 ต่อ 714,711 
หมายเหตุ 1. สอ.กฟภ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีไม่เคยเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นล าดับแรก โดยวิธีจับฉลาก 
  2. กรณีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแต่ละรุ่นไม่ครบ 30 คน สอ.กฟภ. จะพิจารณาให้สมาชิกที่เคยเข้าร่วมแล้วเป็นล าดับต่อไป 
  3. แนบส าเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมใบสมัคร 
 

                                   
                            ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

เรียน ผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
 
 ได้ตรวจสอบเอกสารใบสมัครโครงการฯ แล้ว ถูกต้องตามที่ สอ.กฟภ. ก าหนดทุกประการ  
  
            ลงช่ือ................................................เจา้หน้าท่ีผูร้ับใบสมคัร        ลงช่ือ..............................................ผู้จดัการ สอ.กฟภ.      
         (.............................................)                   (นายฉัตรชัย ทวีโภค)                   

1. ข้อมูลเบื้องต้น            เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว                ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 
                   

2.  ท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการรุ่นใด 
         รุ่นท่ี 1  วันท่ี 25 - 28 กรกฎาคม 2561            รุ่นท่ี  2  วันท่ี 18 - 21 สิงหาคม 2561 
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คณะพิเศษสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังาน 

การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค จ  ากดั 

นิงหบิ์งห ์– ฮาลอง – ฮานอย 

4 วนั 3 คืน  

สายการบินไทย สะสมไมลไ์ด ้
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วนัแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)– กรุงฮานอย (เวียดนาม) – ทะเลสาบ

ตะวนัตก – วดัเฉินกว๊ก – นิงหบ์ิงห ์– วดัไบ่ดิงห ์ 

05.45 น. ขอเรียนเชิญท่านท่ีจุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้ 4 

เคารเ์ตอร ์D สายการบินไทย (Thai Airways)  โปรดสงัเกตป้าย A.P.T TRAVEL AGENCY   

โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
07.45น. เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG560 (ใชเ้วลาบิน 

1 ชัว่โมง 50 นาที ) มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

09.35น.  คณะท่านถึง ท่าอากาศยานนอยไบ  กรุงฮานอย (เวลาทอ้งถ่ินเท่ากับเวลาของประเทศไทย) หลังผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านขึ้ นรถปรบัอากาศ...

เพ่ือเดินทางไป ชมความงดงามของทะเลสาบตะวันตก ( West Lake ) เป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของกรุงฮานอย มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีๆ นิยมสําหรับการพกัผ่อน

หยอ่นใจ มีสวนรอบ  ๆทะเลสาบท่ีดึงดดูชาวบา้นหลายคนและนักท่องเท่ียวท่ีกาํลงัมองหาการพกัผ่อนจาก

เมืองท่ีวุ่นวาย  นอกจากน้ีทะเลสาปยงัลอ้มรอบดว้ยสถานท่ีสําคัญมากมายในประวัติศาสตร์ของกรุง

ฮานอย เช่น ก๊วกเจดีย ์วดักว่านแถ่งห ์เป็นตน้  พาท่านชม วัดเฉินกว๊ก  เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่นาน

กวา่ 1,500 ปี และมีความสาํคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยา่งมากตั้งอยูใ่จกลางเมือง ภายในวดัมี

ตน้มหาโพธ์ิท่ีนํามา จากประเทศอินเดีย จุดเด่นคือเจดียข์นาดใหญ่ประกอบดว้ย 11 ชั้น สูง 15 เมตร หอ

แต่ละชั้นมี 6 ประตูโคง้ ในแต่ละช่องประตูมีรูปป้ันพระพุทธรูปและยงัมีการบรรจุอฐิัของเจา้อาวาสแห่ง

วดัน้ีลงในเจดียด์ว้ย  อิสระใหท่้านไดไ้หวพ้ระเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

12.00น. ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

13.00น.  นําคณะท่านเดินทางต่อสู่นิงหบ์ิงห ์(Ninh Binh) (ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมงถึง) เมืองเก่าแก่ ท่ี

มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุม่น้ําในอาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามวา่ ฮาลองบก เป็น

เมืองท่ีมีภมิูทศัน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปนู ท่ีราบตํา่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา 99 

ยอด และคณะปฎิวติัของโฮจิมินหก็์ไดเ้คยมาตั้งฐานทพัขึ้ นท่ีน่ีเป็นแหง่แรกในการศึก เดียนเบียนฟ ู 
15.00น. จากน้ันนําท่านเยี่ยมชม วัดไบ่ดิงห ์(Bai Dinh) เป็นวดัในพระพุทธศานาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

เวียดนาม และอาจกล่าวไดว้า่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย บนพ้ืนท่ีราวๆ 3,300 ไร่ สรา้งมากว่าพนัปีแลว้และ

มีการพฒันาใหม่อยูเ่ร่ือยๆ การเดินทางขึ้ นวดัตอ้งขึ้ นบนัไดหินกวา่ 300 ขั้น ความน่าสนใจภายในวดั

แห่งน้ี คือ มีรูปหล่อพระพุทธเจา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด หนักราว 100 ตนั ประดิษฐานอยูบ่ริเวณระเบียงวิหาร 
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มีรปูพระอรหนัตจ์าํนวน 500 องค ์เรียงรายเป็นระยะทางรวมกนัถึง 3 ก.ม. รอบๆพ้ืนท่ีมีอาคาร ลาน

พิธี และสวนสงบท่ีงดงามตามธรรมชาติ จนไดเ้วลาอนัสมควร....นําท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรม 
18.00น. ร่วมรบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

19.00น. พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  Bai Dinh Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า   (คืนที่ 1) 

วนัที่สอง นิงหบ์ิงห ์– ล่องเรอืกระจาด – ฮาลอง - ฮาลอง ไนต ์มารเ์ก็ต  

เชา้  ร่วมรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00น. นําท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีตัง่อยู่ทางตอนใตข้องสามเหล่ียมปาก

แม่น้ําแดง ในจงัหวดันิงหบิ์งห ์เป็นพ้ืนท่ีๆมีทั้งภมิูทศัน์อนังดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ําหลายสาย

ไหลลดัเลาะ  บางส่วนจมอยูใ่ตน้ํ้า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จึงทําใหส้ถานท่ีแห่งน้ีงดงามน่า

ชม และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเ้ห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มยัโบราณทาํใหไ้ดร้บัการ

ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ท่านจะไดช้มทัศนียภาพท่ีสวยงามโดยการ

ล่องเรอืเล็ก ประมาณลาํละ 4-5 ท่านนัง่ ท่านจะไดช้มวดั และลอดถํ้า มีทั้งหมด 49 ถํ้า  

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
13.30น. ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

15.00น. คณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแหง่มงักรหลบัใหลตั้งอยูใ่นจงัหวดักวา่งนิงห ์ซ่ึงจงัหวดัน้ี

จะมีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ ใหท่้านสมัผสับรรยากาศขา้งทาง พรอ้มชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่

การเกษตรกรรม และนาขา้วเขียวขจี 
17.00น. อิสระแวะชอ้ปป้ิงกนัไดท่ี้ ฮาลอง ไนต ์มารเ์ก็ต (Ha Long Night Market) ตลาดนัดยามคํา่คืนของ

เมืองฮาลอง มีสินคา้มากมายทั้งกระเป๋า รองเทา้ สินคา้หตัถกรรม เส้ือผา้ โดยพ่อคา้แม่ขายในตลาด

สามารถส่ือสารภาษาไทยไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ต่อรองราคากนัไดเ้ต็มท่ี 
18.00น. ร่วมรบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

19.00น. พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  Santa Barbara Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า   (คืนที่ 2)  
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วนัที่สาม ฮาลอง - ล่องเรอือ่าวฮาลอง – ถ  ้านางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน  

 ระบ าตุก๊ตาหุ่นกระบอกน ้า  

เชา้  ร่วมรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00น. ท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผัสความงดงามและ

สมบรูณข์อง อ่าวฮาลอง ท่ีสรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทาํใหไ้ดร้บั

การขึ้ นทะเ บียน เ ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เ ม่ือปี 

พ.ศ. 2537 ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ

ท่ีได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูนมากมาย 

รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อน

เรียงตวักนัอยา่งสวยงาม ระหวา่งการล่องเรือ

ท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้ง

เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ต่อดว้ย 

ชมถ ้านางฟ้า หรือ ถ ้าสวรรค ์ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก 

ถํ้าแห่งน้ีเพ่ิงถูกค้นพบเม่ือไม่นานมาน้ี ซ่ึงมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถํ้า 

บรรยากาศภายในถํ้าท่านจะสมัผสักบัความสวยงาม ตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีท่ี

ลงตวัทาํใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้งรูปมงักร เสาคํ้าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูป

นางฟ้า รปูคู่รกัหนุ่มสาว พระพุทธรปู ฯลฯ   
12.30น. ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนับนเรือ พรอ้มด่ืมดํา่กบัไปวิวทิวทศัน์ของอ่าวฮาลองเบย ์

13.30น. จากน้ันนําคณะเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวยีดนาม ท่ีตั้งอยูภ่าคเหนือ เป็นเมืองท่ี

มีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  คณะท่านเดินทางขา้ม แม่น้ําแดง แม่น้ําสายลอยฟ้าท่ีอยูสู่ง

กว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของ

ฝรัง่เศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่าน้ัน   

 
ต่อดว้ยนําท่านเท่ียวชม ทะเลสาบคืนดาบ มีชื่อเวียดนามว่า  ฮว๋านเก๋ียม ทะเลสาบใจกลางเมือง

ฮานอย ทะเลสาบแหง่น้ีมีตาํนานกล่าววา่ ในสมยัท่ีเวียดนามทาํสงคราม สูร้บกบัประเทศจีน กษัตริย์

แห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที  ทาํใหเ้กิด
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ความทอ้แทพ้ระทัย เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้ปฎิหารย ์เต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงไดร้ับ

ดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์ เพ่ือทาํสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดร้บัดาบมาน้ัน  พระองค์

ไดก้ลับไปทําสงคราม อีกครั้ง และไดร้ับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบ้า้นสงบสุข เม่ือเสร็จศึก

สงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี   และชมวัดหงอกเซิน (Ngoc Son) วดั

โบราณตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบคืนดาบ สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผูนํ้าการต่อตา้น

ราชวงศห์ยวนเม่ือศตวรรษท่ี 13 วดัแหง่น้ีไดมี้การบรูณะขึ้ น เม่ือ 1864 โดยนักปราชญล์ัทธิขงจื้ อ

ชื่อว่า หวนั เซิง และ เหงียน หวนั ซุย ไดท้าํการเชื่อมกบัฝัง่ดว้ยสะพานเทฮุกสะพานไมสี้แดง ภายใน

ประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ท่ีมีเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่า

ท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ี 

18.00น. ร่วมรบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 จนไดเ้วลาอนัสมควร....นําคณะเขา้ชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจาํ

ชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น

กระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆ 

ของคณะละคร) 

19.00น. พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  Kenny hotel  หรอืระดบัเทียบเท่า   (คืนที่ 3)  

วนัที่สี ่ ฮานอย - จตัุรสับาดิงห ์- สุสานโฮจิมินห ์– ท าเนียบประธานาธิบดี – บา้นพกัลุงโฮ  วัด

เจดียเ์สาเดียว - พิพิธภัณฑโ์ฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศ

ยานนอยไบ - ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

เชา้  ร่วมรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00น. นําท่านเดินทางสู่ จตัุรสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านคําประกาศอิสรภาพ

ของเวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศสอยูถึ่ง 

84 ปี จากน้ันนําท่านเขา้คารวะ สุสานโฮจิมินห ์(HoChi Minh’ s Mausoleum)  ภายในบรรจุศพ

อาบน้ํายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแกว้  ไดร้ับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก

สุสานของเลนินในกรุงมอสโคว ์แต่รวมสถาปัตยกรรมของเวียดนามเขา้ไปดว้ย *** หมายเหตุ - 

ถ่ายรปูบริเวณดา้นนอกไดเ้ท่าน้ัน *** 

 

 

 

 

 

 

 นําคณะชม ท าเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั ท่ีฝรัง่เศสสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 

1901 ปัจจุบนัเป็นท่ีรบัแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทาํเนียบมีสวนดอกไมแ้ละสระน้ํา อิสระ

ใหท่้านไดเ้ดินเทา้ผ่านชมสวนอันร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่น้อยท่ีลุงโฮปลูกไว ้ไป   ต่อ
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ดว้ยชม บา้นพกัลุงโฮ ท่ีสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมยัก่อน เป็น

ท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนเป็นหอ้งทาํงานและหอ้งนอน และเดินต่อไปชม วัดเจดียเ์สา

เดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาตน้เดียวปักอยูใ่นสระบัว ประดิษฐานรูป

เจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อยา่ง มีตาํนานเล่าว่า“พระเจา้หลี

ไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในออ้มแขนให้

พระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและได้ใหก้าํเนิดทายาทเพศชายพระองคต์ามท่ี

ทรงสุบินจึงไดโ้ปรดใหส้รา้งวดัน้ีขึ้ นมาเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอิม”  
12.00น. ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00น. จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑโ์ฮจิมินห ์ เป็นรูปแบบของอาคารสมยัใหม่ขนาดใหญ่ มีการจดัแสดง

นิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดาํ ในสมยัสงคราม ซ่ึงจะไดเ้ห็นความเป็นอยูข่องเหล่า

ทหารกูช้าติอีกดว้ยและเร่ืองราวการสูร้บในสมยัครามเวียดนาม  รวมถึงจดัแสดงชีวประวติัของ

ลุงโฮตั้งแต่เด็กจนโต จนกระทัง่เสียชีวิต ต่อดว้ยเยี่ยมชมวิหารวรรณกรรม (Temple of 

Literature) หรือท่ีชาวเวียดนามเรียกว่า วนัเหมียว (VAN MIEU) วดัโบราณซ่ึงมีประวติัความ

เป็นมายาวนานนับรอ้ยปีและเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบ จอ้งวน ใน

สมยัโบราณ 

15.00น.  นําท่านสู่ ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ 

เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, 

Kipling, Roxy, Billabong   

*** อิสระรบัประทานอาหารเยน็ เพ่ือใหท่้านไดเ้ต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั *** 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.45น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG565 (ใชเ้วลาบิน 1 ชัว่โมง 

50 นาที ) มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

22.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

*** ขอบพระคณุทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 

หมายเหต ุ:  รายการท่องเที่ยวและเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมทวัรน้ี์ อาจมีการเปล่ียนแปลงหรือ

ปรบัเปล่ียนได ้ถา้หากสถานที่แห่งนั้นปิด , การจารจรที่ตดิขดั หรือเกิดเหตุการณใ์ด ๆ ข้ึน จนเป็นเหตใุหไ้ม่สามารถ

เขา้ชมได ้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ปรบัเปล่ียนหรือทดแทน รายการเขา้ชมนั้น ๆ ในมูลค่าเท่า

เทียมกนัหรือมากกว่า ตามความเหมาะสม โดยจะยึดเอาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกัส าคญั 
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อตัราคา่ทวัรน์ีร้วม   

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด (แบบหมู่คณะไป – กลับพรอ้มกัน) โดยสายการบนิไทย : กรุงเทพฯ – ฮานอย – 

กรงุเทพฯ 

 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน และค่าประกันภัยของสายการบนิทุกแห่ง (คดิจากอัตรา ณ วันที ่27/04/2561 หากใน

วันทีม่กีารท าส ารอง ราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ – ลง  ถา้ในการปรับเพิม่  ทางบรษัิทฯขอเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ) 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าส าหรับหิว้ขึน้เครือ่ง 7kg ต่อท่าน/ต่อเทีย่ว/ต่อใบ , กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg ต่อท่าน /

ตอ่เทีย่ว        

 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามรายการทีร่ะบ ุ(พักหอ้งละ 2ทา่น) ระดับไมต่ ่ากวา่ 3 ดาว 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตามรายการ 

 ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน

ตา่งประเทศ 

 คา่ทปิมคัคเุทศก ์,ไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท     (คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัอายรุะหวา่ง  

6 -75 ปี ) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัไมไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่อายทุีร่ะบดุังกลา่ว คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย 

หรอืทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรมธรรม ์  

 อาหารเสรมิระหวา่งมือ้อาหาร อาทเิชน่ น ้าพรกิ ซอสปรงุรส น ้าจิม้ ลกูอม ขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

 น ้าดืม่แจกบนรถวันละ 1 ขวด ,อภนัินทนาการ : หมวก และเสือ้ยดืคอกลม / ตอ่ 1 ทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


