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เวยีดนามเหนอื ฮานอย หมกเจาว ์ 

ฮาลอง 5วนั4คนื 
ซุปตาร.์..ฮานอย อนิเลฟิ 

 กาํหนดการเดนิทาง พฤษภาคม-กนัยายน 2562 
โดยสายการบนิ  VIETNAM AIRLINE 



 
 
 

 
VN TTN VNHAN05 5D4N VZ  

 
บนิตรงสูฮ่านอยโดยเวยีดนาม แอรไ์ลน ์สูเ่มอืงประวตัศิาสตร ์ดนิแดนมงักรหลบัใหล 

เมอืงหมกเจาวเ์มอืงหบุเขาแหง่ดอกไมห้ลากหลายสสีนั ๔ ฤด ูชมไรช่ารปูหวัใจ  
ชมสะพานแกว้แหง่ความรกัสถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุของเวยีดนาม 

ลอ่งเรอือา่วฮาลอง ชมถํา้นางฟ้า ข ึน้กระเชา้สองช ัน้ สวนสนกุฮาลองปารค์ ข ึน้ชงิชา้
สวรรค ์Sun Wheel โชวห์ุน่กระบอกนํา้ เมอืงนงิหบ์งิห ์ 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

19-23 มถินุายน 2562 14,888 14,888 4,000 

22-26 มถินุายน 2562 14,888 14,888 4,000 

26-30 มถินุายน 2562 14,888 14,888 4,000 

29 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

03-07 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 

06-10 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 

10-14 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 

13-17 กรกฎาคม 2562 15,888 15,888 4,000 

14-18 กรกฎาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

15-19 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

17-21 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

20-24 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

24-28 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

25-29 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

27-31 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

31 กรกฎาคม-04  สงิหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 

07-11  สงิหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

09-13  สงิหาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

10-14  สงิหาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

14-18  สงิหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

17-21สงิหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

21-25  สงิหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

24-28  สงิหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

28  สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 13,888 13,888 4,000  

31  สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000  

04-08 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000  

07-11 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000  

11-15 กนัยายน 2562 13,888 13,888 4,000  

14-18 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000  

18-22 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000  

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

21-25 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000 

25-29 กนัยายน 2562 13,888 13,888 4,000 

28 กนัยายน – 02 ตลุาคม  2562 14,888 14,888 4,000 
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จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋ หกั 2,000 บาท/ทา่น 
*ต ัว๋เครือ่งบนิสาํหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 

*** หากลกูคา้มคีวามประสงคก์รณุาแจง้พนกังานขายทกุคร ัง้กอ่นทําการจอง*** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย –วดัหงอ๊กเซนิ-ทะเลสาบคนืดาบ-สะพานพระ

อาทติย-์ถนน36สาย 
 

08.55 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู5 เคานเ์ตอร ์L สายการ

บนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่านและ

นําทา่นโหลดสมัภาระ  

11.55 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 

VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิที ่VN610 

13.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงฮานอย ตัง้อยู่ทาง
ภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม คําว่า “ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแม่น้ํา ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่ม
แมน้ํ่าแดง ในสมยันัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวง โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกร
เหนิ ต่อมากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเว ้เมือ่ตกเป็นส่วนหนึง่ของอนิโดจนี 
และฝร่ังเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครัง้หลังจากไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 
2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมือ่
รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่านเดนิทางไปยังวดัหง็อกเซนิ หรอื วดัเนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ใน
ทะเลสาบคนืดาบ ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดรั้บอทิธพิลมา
จากจนี สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่เฉนิ ฮงั โด๋ว ผูนํ้าการต่อตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่13 
ภายในเป็นวหิารชัน้เดยีว มแีทน่บชูาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆงัโบราณ  
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงฮานอย ตามตํานานเล่าขานกันมาว่า 
ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามกับประเทศจีน กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามทําการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่
สามารถรบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึง่ไดล้่องเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ไดเ้จอกับ
เต่าตัวหนึง่ซ ึง่ทีป่ากนัน้ไดค้าบดาบวเิศษอยูแ่ละไดนํ้าดาบนัน้มาใหก้ับกษัตรยิเ์วยีดนามเพือ่ใชใ้นการ
ทําสงคราม เมือ่กลับไปสูร้บกับประเทศจนีอกีครัง้จนมชียัชนะกลับมา ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ และเมือ่
เสร็จสิน้สงครามแลว้พระองคจ์งึไดนํ้าดาบกลับมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแหง่นี ้ 
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แวะถา่ยภาพกบั สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคนืดาบ เชือ่มระหว่างรมิฝ่ัง
กบัเกาะเนนิหยก สะพานแหง่นีถ้อืเป็นเอกลักษณ์อกีแหง่หนึง่ของกรงุฮานอย หากยนือยูบ่นสะพานทา่น
สามารถมองเห็น วดัเนนิหยก มองออกไปจากสะพานแสงอาทติยจ์ะเห็นเจดยีโ์บราณโผล่ขึน้พน้น้ํามี
ชือ่เรยีกว่าทอ้งถิน่ว่า ทาพรัว ซึง่หมายถงึ หอคอยเตา่ ซึง่ในปัจจุบันในชว่งเปลีย่นฤดูกาลยังสามารถ
เห็นเตา่ขนาดใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบแหง่นี ้ 
 

 จากนัน้ใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ของบน ถนน36สายมชีือ่พืน้เมอืงว่า 36 เฝอเฟือง อดตีเคยเป็นถนนที่
มชี ือ่เสยีงในเรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มสีนิคา้มากมาย เป็น
แหลง่ขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใจกลางกรงุฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ได ้
อยา่งจใุจ เชน่ เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีทํ่าจากไม ้เรอืสําเภาไมจํ้าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนามที่
ทําขึน้มาจากฝีมอืคนเวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (1)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Sunset Westlake Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง     เมอืงฮานอย – เมอืงหมกเจาว-์สวนชาข ัน้บนัไดรปูหวัใจ-สะพานแกว้แหง่ความรกั-สวนดอกไม้

แฮปป้ีแลนด ์ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 นําท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงหมกเจาว ์อยูห่่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 กโิลเมตร อุณหภมูเิฉลีย่
อยูท่ี ่18-22 องศาเซลเซยีส อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บขนานนามว่า เมอืงดาลัดแห่ง
เขตเขาตะวันตกเฉยีงเหนอื ทีน่ีธ่รรมชาตอิดุมสมบรูณ์ อากาศเย็นสบายตลอดปีและมทีรัพยากรดา้นการ
ทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุของเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวยีดนาม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักทอ่งเทีย่วชาวเวยีดนามและชาวตา่งชาต ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

 

 

 

 

 

  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ไรช่าโดย่แจ(Doi Che) หรอืสวนชาข ัน้บนัไดรูปหวัใจ ไร่ชาทีพ่ัฒนาให ้
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารตัดแตง่รปู  ทรงของไร่ชาใหม้คีวามสวยงาม และจุดหนึง่ทีเ่ป็นไฮไลทข์อง
ทีน่ี ่ก็คอืการตัดแตง่ไรช่าใหเ้ป็นรปูทรงของหัวใจ ดังนัน้ใครมาทีน่ีก่็จะตอ้งมาถา่ยรปูกบัไรช่ารปูหัวใจนี้ 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเวียดนาม “สะพานแกว้แห่งความรกั” 
สะพานกระจกทีไ่ดรั้บการตกแต่งเพือ่ใหคู้่รักไดม้าสัมผัสความเสยีว ใหท้่านไดถ้่ายรูปและเพลดิเพลนิ
กบับรรยากาศของสะพานกระจก และธรรมชาตกิลางหบุเขา  
นําท่านชม สวนดอกไม ้Happy Land สวนดอกไมใ้จกลางหุบเขาทีข่ ึน้ชือ่แห่งเมอืงหมกเจาว ์ทีม่ ี
ดอกไมน้านาพรรณทีส่ลับสบัเปลีย่นมาใหท้า่นไดช้ืน่ชมตลอดทัง้ปี ไมว่่าจะเป็นดอกพรุนและดอกทอ้สี

ขาวจะบานสะพร่ังอวดสสีนับรสิทุธิ ์ดอกกาหลงอวดสขีาวบานสะพร่ังทั่วบรเิวณ ใหท้่านเทีย่วชมและถ่า
รปูกนัตามอธัยาศัย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (4)  
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ทีพ่กั  โรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัทีส่าม     เมอืงหมกเจาว ์- นํา้ตกDai Yem - เมอืงนงิหบ์งิห ์– วดัไบด่งิห ์- ถนนคนเดนิเมอืงนงิหบ์งิห ์

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 หลังอาหารเชา้นําทา่นเดนิทางสูนํ่า้ตก DaiYem น้ําตกทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงอกีทีห่นึง่ของ
เวยีดนามใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบับรรยากาศ 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 

 หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา

ประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่หง่นีโ้อบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง

หลวงมากอ่น แตใ่นภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางสู่ วดัไบด่งิห ์วัดในพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเวยีดนาม มเีนื้อทีก่ว่า 4,300 ไร ่
แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอืวัดเดมิ และสว่นทีท่างรัฐบาลสรา้งขึน้มาใหมบ่รเิวณเชงิเขา วัดเดมิถูกกอ่สรา้ง
ขึน้บนภูเขาดงิหม์าแลว้กว่า 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิขึน้ไปจากเชงิเขาผ่านบันไดหนิประมาณ 300 ขัน้ 
เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีถ่อืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายใน
วัดมพีระพทุธรปูทีใ่หญท่ีส่ดุ น้ําหนักกวา่ 100 ตัน และยังมพีระพุทธรูปกว่า 500 องค ์ถูกตัง้เรยีงกันไป
โดยมคีวามยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทีส่ดุในเอเชยี ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 13 ชัน้ และระฆงัทีใ่หญ่
ทีส่ดุในเวยีดนาม สงู 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทีม่พีันธุไ์มห้ลายชนดิ ลาน
พธิ ีและอาคารสําหรับประกอบพธิกีรรมตา่งๆ ทา่นจะไดด้ืม่ดํ่ากบัความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัด
ไปพรอ้มกบัววิทวิเขาทีส่งูสงา่ และวัดแหง่นีย้งัเป็นสถานทีป่ระชมุชาวพทุธนานาชาตเินื่องในวันวสิาขบู
ชาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (7)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม HOA LU Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนงิหบ์งิห-์ฮาลองบก-เมอืงฮาลอง - ฮาลอง ปารค์ - น ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้ – สวนดอกไมญ้ีปุ่่ น 

– น ัง่รถราง - ข ึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel - การแสดงหุน่กระบอกนํา้ 
 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึง่ในภมูทิัศน์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของจังหวัดนงิหบ์งิห ์
อยู่ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขาหนิปูนขนาดใหญ่อยู่รายลอ้ม 
คลา้ยกับกุย้หลนิเมอืงจนี มแีม่น้ํางอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภเูขาหนิปูจนเกดิเป็นถ้ําหนิปูนทัง้หมด
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สามถ้ํา จงึเป็นทีม่าของชือ่ ตามกก๊ ซึง่คําวา่ตามแปลวา่สาม และก๊กแปลว่าถ้ํา ซึง่ถ้ําแห่งนี้จะมน้ํีาไหล
ลอดถ้ําไปตามทางทีถู่กกดัเซาะ เมือ่มองจากดา้นบนจะเห็นทัศนยีภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม   
เพลดิเพลนิกับการ ลอ่งเรอื ชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปนูตระหง่านรายลอ้มอยูม่ากมาย ตืน่ตากับการ
พายเรอืทีเ่ป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่มลีักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรอืไปตามแมน้ํ่าทตีร่า
งอนน์ ชมวถิีชวีติรมิน้ําของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสัน
แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรอืลอดถ้ํา สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ
งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ้ําได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้
ประมาณ 3 ชม. เมอืงฮาลองมสีถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังคอื อา่วฮาลอง ทีไ่ดรั้บสมญานามว่า กุย้หลนิ
แหง่เมอืงเวยีดนาม เพราะมเีกาะหนิปนูนอ้ยใหญ่จํานวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พน้ขึน้มาจากผวิน้ําทะเล 
บนยอดของแต่ละเกาะมตีน้ไมข้ึน้อยู่อย่างหนาแน่น ดว้ยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความ
สวยงามของอา่วฮาลอง ทําใหอ้งคก์รยเูนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 
 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ฮาลอง ปารค์ นําท่านน ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้เพือ่ขา้มอา่วฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY 
ระหว่างนี้ใหท้่านไดช้มววิอ่าวฮาลองพรอ้มถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง และภาพของ
เมอืงฮาลองทีต่ัง้ตระหง่าอยูด่า้นล่าง ใหท้่านเพลนิเพลนิกับกจิกรรมใน ฮาลองปารค์ ไมว่่าจะเป็น การ
เทีย่วชมสวนดอกไมญ้ีปุ่่ น เพลดิเพลนิกบัการน ัง่รถราง  หรอืขึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel เพือ่ชม
ทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบคํ่า อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความ
ประทับใจหรือชมการแสดงหุ่นกระบอกนํา้ เป็นศิลปกรรมประจําชาติ หุ่นกระบอกน้ําเป็นการ
 ผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กับความรักชาตอิยา่งรุนแรงจนเป็นสิง่ปลูกฝังกันมาในจติใจ
 ของชาวเวยีดนาม นักเชดิหุน่จะยนือยูห่ลังฉากและมน้ํีาทว่มถงึบรเิวณเอว และควบคุมตัวหุ่นดว้ยไมไ้ผ่
 ลํายาว สําหรับเทคนคิการเชดินัน้ไดถ้กูปิดบงัเป็นความลับอยา่งมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่หง่เดยีวในโลก 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง AMAZING เมนอูาหาร Seafood (10)  
 

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึทํา
จากไม ้งานหัตถกรรมพืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 

 

ทีพ่กั  โรงแรม Pusan Halong Hotel หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้     เมืองฮาลอง - ล่องเรอือ่าวฮาลอง- ถํา้นางฟ้า – หมู่บา้นชาวประมง – เกาะไก่ชนกนั – 

สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย-กรงุเทพ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 นําทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญก่วา่ 1,500 ตารางกโิลเมตร อยูท่างตอนเหนือของ

เวยีดนาม และเป็นสว่นหนึง่ในอา่วตังเกีย๋ มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กโิลเมตร ท่านจะพบกับ

ววิทวิทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผนืน้ําสเีขยีวสวยและหมูเ่กาะหนิปนูนอ้ยใหญ่โผล่ขึน้มา

จากผวิน้ําทะเลทีม่ลีักษณะแตกต่างกันออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแห่ง

หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทั่วทกุมมุโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่หง่นี ้ 
 นําท่านชม ถํา้นางฟ้า พาท่านชมหนิหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับลา้นปี มีโครงสรา้ง

สลับซบัซอ้นกนัหลายชัน้พรอ้มประดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม ภายในถ้ําจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิยอ้ยต่างๆ
นัน้จะมลีักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจตินาการ ขึน้อยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความ
ออกมาวา่เป็นรปูทรงเหมอืนสิง่ใด ในถ้ําเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทีถู่กสรา้งขึน้มาจากทางธรรมชาตทิีต่ดิ
อยู่ภายในผนังถ้ํา นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ย่างหนึง่และมตํีานานเล่าขานกันว่ามเีหล่านางฟ้าเขา้มา
อาบน้ําในถ้ําแห่งนี้และเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไมอ่ยากกลับสวรรค ์จนกระทั่ง
เวลาผา่นลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยูท่ีผ่นังถ้ําอยา่งน่าอัศจรรย  ์นอกจากนัน้
ผา่นชม หมูบ่า้นชาวประมง แหลง่ทําประมงดั่งเดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนั สญัลักษณ์
อกีอย่างหนึง่ของฮาลองเบย ์เป็นเกาะทีม่ลีักษณะคลา้ยกับไก่หันหนา้ชนกัน มชีือ่เรยีกอกีอย่างนงึว่า 
เกาะไกจ่บูกนั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนูอาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดัและกาแฟ G7    

                      (12) 

 

 

 

 

 

 
 

 
ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

16.05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 

VIETNAM AIRLINE เทีย่วบนิที ่VN613  

18.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
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เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
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โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
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รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


