
 

 

รหัสทัวร  TTN1900544 
ทัวรเวียดนามเหนือ  ฮานอย  หมกเจาว ฮาลอง 5 วัน 4 คืน (VN) 
ชมดอกไมหลากสีเมืองหมกเจาว  ชมไรชารูปหัวใจ  สะพานแกวแหงความรัก  
ลองเรืออาวฮาลอง  ชมถํ้านางฟ�า  ขึ้นกระเชาสองช้ัน  สวนสนุกฮาลองปารค  
ขึ้นชิงชาสวรรค  Sun Wheel  โชวหุนกระบอกน้ํา 
 กําหนดการเดินทาง พฤษภาคม-กนัยายน 2562 

โดยสายการบิน  VIETNAM AIRLINE 



 

 

บินตรงสูฮานอยโดยเวียดนาม แอรไลน สูเมืองประวัตศิาสตร ดินแดนมังกรหลบัใหล 
เมืองหมกเจาวเมืองหุบเขาแหงดอกไมหลากหลายสสีัน ๔ ฤดู ชมไรชารูปหัวใจ  

ชมสะพานแกวแหงความรักสถานทีท่องเที่ยวใหมลาสดุของเวียดนาม 
ลองเรืออาวฮาลอง ชมถํ้านางฟ�า ขึน้กระเชาสองช้ัน สวนสนุกฮาลองปารค ขึ้นชิงชาสวรรค 

Sun Wheel โชวหุนกระบอกน้ํา เมืองนิงหบิงห  
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ พักเดี่ยว 
                  3-7 พฤษภาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

4-8 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
8-12 พฤษภาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
9-13 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

10-14 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
11-15 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
15-19 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
16-20 พฤษภาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
17-21 พฤษภาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
18-22 พฤษภาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
22-26 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
23-27 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000 
24-28 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000 
25-29 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000 

29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562 13,888 13,888 4,000 
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 
31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 

01-05 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 
05-09 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 
08-12 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 
12-16 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 
15-19 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 
19-23 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 
22-26 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 



 

 

 

26-30 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ พักเดี่ยว 
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  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
07-11  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
09-13  สิงหาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
10-14  สิงหาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
14-18  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

17-21สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
21-25  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
24-28  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

28  สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000  
31  สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  

04-08 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
07-11 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
11-15 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000  
14-18 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  



 

 

 
ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,200 บาท ตอคนลกูคา 1 ทาน ในสวนของ

หัวหนาทัวรที่ดแูลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 
 

จอยแลนด ไมเอาตั๋ว หัก 2,000 บาท/ทาน 
*ตั๋วเครื่องบินสําหรับ Infant 2,000 บาท/ทาน* 

 
*** หากลูกคามคีวามประสงคกรณุาแจงพนักงานขายทกุครัง้กอนทําการจอง*** 

 
วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย –วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืน

ดาบ-สะพานพระอาทิตย-ถนน36สาย 
 
08.55 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 

เคานเตอร L สายการบนิ เวียดนาม แอรไลน (VN) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

11.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสาย
การบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610 

13.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ของกรุงฮานอย ซึ่งเปนสนามบิน
หลักของประเทศเวียดนามตอนเหนือ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดิน
ทางเขาสู กรุงฮานอย ตั้งอยูทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คําวา “ฮานอย” 
หมายถึงตอนตนของแมนํ ้า ตั้งอยูตอนตนของลุมแมนํ ้าแดง ในสมัยนั้นกษัตริย
ราชวงศลี้สถาปนาขึ้นเปนเมืองหลวง โดยใชช่ือวา ทังล็อง แปลวา มังกรเหิน ตอมา
กษัตริยในราชวงศเหงียนไดยายเมือหลวงไปอยูเมืองเว เมื่อตกเปนสวนหน่ึงของอิน
โดจีน และฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเปนเมืองหลวงอยางเปนทางการอีกคร้ัง

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

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ พักเดี่ยว 
21-25 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000 
25-29 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000 

28 กันยายน – 02 ตุลาคม  2562 14,888 14,888 4,000 



 

 

หลังจากไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเปนสองประเทศ 
โดยฮานอยเปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึง
เปนเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวียดนามในปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางไปยังวัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ตั้งอยูบนเกาะหยก ซึ่งเปน
เกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปตยกรรมและ
ศิลปะการตกแตงไดรับอิทธิพลมาจากจีน สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก เฉิน ฮัง โดว 
ผูนําการตอตานราชวงศหยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเปนวิหารช้ันเดียว มี
แทนบูชาเทพเจา รวมถึงฆองและระฆังโบราณ  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลสาบคืนดาบ ต้ังอยูใจกลางเมืองฮานอย ตามตํานาน
เลาขานกันมาวา ในสมัยที่เวียดนามทาํสงครามกบัประเทศจีน กษัตริยแหงเวยีดนาม
ทําการสูรบเปนเวลานาน แตไมสามารถรบชนะฝ�ายจีนได จนเกิดความทอแท วัน
หนึ่งไดลองเรือเขามา ณ ทะเลสาบแหงนี้ ไดเจอกับเตาตัวหนึ่งซึ่งที่ปากน้ันไดคาบ
ดาบวิเศษอยูและไดนําดาบนั้นมาใหกับกษัตริยเวียดนามเพื่อใชในการทําสงคราม 
เมื่อกลับไปสูรบกับประเทศจีนอีกครั้งจนมีชัยชนะกลับมา ทําใหบานเมืองสงบสุข 
และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแลวพระองคจึงไดนําดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบ
แหงน้ี  
แวะถายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย สะพานสีแดงสดทามกลางทะเลสาบคืนดาบ 
เช่ือมระหวางริมฝم�งกับเกาะเนินหยก สะพานแหงน้ีถือเปนเอกลักษณอีกแหงหน่ึงของ
กรุงฮานอย หากยืนอยูบนสะพานทานสามารถมองเห็น วัดเนินหยก มองออกไป
จากสะพานแสงอาทิตยจะเห็นเจดียโบราณโผลขึ้นพนน้ํามช่ืีอเรียกวาทองถิน่วา ทาพ
รัว ซึ่งหมายถึง หอคอยเตา ซึ่งในปจจุบันในชวงเปลี่ยนฤดูกาลยังสามารถเห็นเตา
ขนาดใหญอยูในทะเลสาบแหงน้ี  
 จากนั้นใหทุกทานเดินเลือกซื้อของบน ถนน36สายมีชื่อพื้นเมืองวา 36 เฝอเฟอง 
อดีตเคยเปนถนนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา 600 ป ใน
ปจจุบันถนนแหงนี้มีสินคามากมาย เปนแหลงขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองที่
ใหญที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางจุใจ เชน เสื้อผา 



 

 

เครื่องเขิน งานฝมือที่ทําจากไม เรือสําเภาไมจําลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ทํา
ขึ้นมาจากฝมือคนเวียดนามอยางแทจริง เปนตน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  (1)  
 
ที่พัก  โรงแรม Sunset Westlake Hotel หรือเทียบเทา  
 
วันที่สอง     เมืองฮานอย – เมืองหมกเจาว-สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ-สะพานแกวแหง

ความรัก-สวนดอกไมแฮปปم�แลนด  
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทานออกเดินทางสูเมืองหมกเจาว อยู หางจากกรุงฮานอยประมาณ 200 
กิโลเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 18-22 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายตลอดป เปน
เมืองที่ไดรับขนานนามวา เมืองดาลัดแหงเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ ที่นี่ธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ อากาศเย็นสบายตลอดปและมีทรัพยากรดานการทองเที่ยวมากที่สุด
ของเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม จนกลายเปนจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวชาวเวียดนามและชาวตางชาติ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (3) 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ไรชาโดยแจ(Doi Che) หรือสวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ 
ไรชาที่พัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการตัดแตงรูป  ทรงของไรชาใหมีความ
สวยงาม และจุดหนึ่งที่เปนไฮไลทของที่น่ี ก็คือการตัดแตงไรชาใหเปนรูปทรงของ
หัวใจ ดังน้ันใครมาที่น่ีก็จะตองมาถายรูปกับไรชารูปหัวใจน้ี 
จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดของเวียดนาม “สะพานแกว
แหงความรัก” สะพานกระจกที่ไดรับการตกแตงเพื่อใหคูรักไดมาสัมผัสความเสียว 
ใหทานไดถายรูปและเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสะพานกระจก และธรรมชาติ
กลางหุบเขา  



 

 

นําทานชม สวนดอกไม Happy Land สวนดอกไมใจกลางหุบเขาที่ขึ ้นชื ่อแหง
เมืองหมกเจาว ที่มีดอกไมนานาพรรณที่สลับสับเปล่ียนมาใหทานไดช่ืนชมตลอดทั้ง
ป ไมวาจะเปนดอกพรุนและดอกทอสีขาวจะบานสะพรั่งอวดสีสันบริสุทธิ์ ดอก
กาหลงอวดสีขาวบานสะพร่ังทั่วบริเวณ ใหทานเที่ยวชมและถารูปกันตามอัธยาศัย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (4)  
 
ที่พัก  โรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
 
วันที่สาม     เมืองหมกเจาว - น้ําตกDai Yem - เมืองนิงหบิงห – วัดไบดิงห - ถนนคนเดิน

เมืองนิงหบิงห 
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังอาหารเชานําทานเดินทางสูน้ําตก DaiYem น้ําตกทีม่คีวามสวยงามและมี
ช่ือเสียงอีกทีห่น่ึงของเวียดนามใหทานไดด่ืมด่ํากับบรรยากาศ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (6) 
 หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห อยูทางตอนใตของกรุง

ฮานอยลงมาประมาณ 90 กิโลเมตร พื้นที่แหงนี้โอบลอมดวยภูเขามากกมายกวา 
90 ลูก เมืองนิงหบิงหเคยเปนเมืองหลวงมากอน แตในภายหลังไดยายเมืองหลวง
ไปเปนเมืองฮานอยแทน  

 
 
 
 

 นําทานเดินทางสู วัดไบดิงห วัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในเวียดนาม มีเน้ือที่
กวา 4,300 ไร แบงออกเปน 2 สวน คือวัดเดิม และสวนที่ทางรัฐบาลสรางขึ้นมา
ใหมบริเวณเชิงเขา วัดเดิมถูกกอสรางขึ้นบนภูเขาดิงหมาแลวกวา 1,000 ป โดย
ตองเดินขึ้นไปจากเชิงเขาผานบันไดหินประมาณ 300 ขั้น เปนสถานที่ศักด์ิสิทธิท์ีถ่อื
ไดวาเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองนิงหบิงห ภายในวัดมี
พระพุทธรูปที่ใหญที่สุด นํ้าหนักกวา 100 ตัน และยังมีพระพุทธรูปกวา 500 องค 



 

 

ถูกต้ังเรียงกันไปโดยมีความยาวถึง 3 กิโลเมตรยาวที่สุดในเอเชีย ที่พลาดไมไดเลย
คือเจดียสูง 13 ชั้น และระฆังที่ใหญที่สุดในเวียดนาม สูง 22 เมตร หนัก 36 ตัน 
บรรยากาศโดยรอบจะเปนสวนที่มีพันธุไมหลายชนิด ลานพิธี และอาคารสําหรับ
ประกอบพิธีกรรมตางๆ ทานจะไดด่ืมดํ่ากับความสวยงามของสถาปตยกรรมในวัด
ไปพรอมกับวิวทวิเขาที่สูงสงา และวัดแหงน้ียังเปนสถานที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ
เน่ืองในวันวิสาขบูชาโลก ในป ค.ศ. 2014 อีกดวย 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (7)  
 
ที่พัก  โรงแรม HOA LU Hotel หรือเทียบเทา  
 
วันที่สี่  เมืองนิงหบิงห-ฮาลองบก-เมืองฮาลอง - ฮาลอง ปารค - น่ังกระเชา 2 ชั้น – 

สวนดอกไมญี่ปุ�น – น่ังรถราง - ขึ้นชิงชาสวรรค Sun wheel - การแสดงหุน
กระบอกน้ํา 

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
 
นําทานเดินทางสู ตามกก หรือ ฮาลองบก หน่ึงในภูมิทัศนที่มีช่ือเสียงมากทีสุ่ดของ
จังหวัดนิงหบิงห อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร ตามกกมีลักษณะเปน
ภูเขาหินปูนขนาดใหญอยูรายลอม คลายกับกุยหลินเมืองจีน มีแมน้ํางอดอ็งไหลผาน
และกัดเซาะภูเขาหินปูจนเกิดเปนถํ้าหินปูนทั้งหมดสามถํ้า จึงเปนที่มาของชื่อ ตาม
กก ซึ่งคําวาตามแปลวาสาม และกกแปลวาถํ้า ซึ่งถํ้าแหงน้ีจะมน้ํีาไหลลอดถํา้ไปตาม
ทางที่ถูกกัดเซาะ เมื่อมองจากดานบนจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม   
เพลิดเพลินกับการ ลองเรือ ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหงานรายลอมอยู
มากมาย ตื่นตากับการพายเรือที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมีลักษณะพิเศษคือการพาย
โดยใชเทาถีบ ลองเรือไปตามแมนํ้าทีตรางอนน ชมวิถีชีวิตริมนํ้าของชาวทองถิ่น 
ผานเขาสูเขตธรรมชาติวิวสองขางทางเปนทุงนาที่มีสีสันแตกตางกันออกไปตาม
ฤดูกาล จากน้ันเปนเสนทางสูการลองเรือลอดถํ้า สามารถใชไฟฉายสองดูหินงอกหนิ
ยอยที่สวยงามขณะที่พายเรือลอดถํ้าได  
 
 
 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (9) 
หลังอาหารนําทานเดินทางสูเมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ใชเวลา
เดินทางโดยรถโคชประมาณ 3 ชม. เมืองฮาลองมีสถานที่ทองเที่ยวช่ือดังคือ อาวฮา
ลอง ที่ไดรับสมญานามวา กุยหลินแหงเมืองเวียดนาม เพราะมีเกาะหินปูนนอยใหญ
จํานวนกวา 1,969 เกาะโผลพนขึ้นมาจากผิวนํ้าทะเล บนยอดของแตละเกาะมี
ตนไมขึ้นอยูอยางหนาแนน ดวยความความสมบูรณทางธรรมชาติและความสวยงาม
ของอาวฮาลอง ทําใหองคกรยูเนสโกประกาศเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ในป 
2537 
 จากน้ันเดินทางสู ฮาลอง ปารค นําทานน่ังกระเชา 2 ช้ันเพื่อขามอาวฮาลองไปยัง
เกาะ BAI CHAY ระหวางนี ้ใหทานไดชมวิวอาวฮาลองพรอมถายรูปเก็บภาพ
บรรยากาศของอาวฮาลอง และภาพของเมืองฮาลองที่ตั้งตระหงาอยูดานลาง ให
ทานเพลินเพลินกับกิจกรรมใน ฮาลองปารค ไมวาจะเปน การเที่ยวชมสวนดอกไม
ญี่ปุ�น เพลิดเพลินกับการน่ังรถราง  หรือขึ้นชิงชาสวรรค Sun wheel เพื่อชม
ทัศนียภาพมุมสูงของอาวฮาลองและบรรยายกาศชวงพลบคํ่า อิสระใหทุกทานได
เก็บภาพความประทับใจหรือชมการแสดงหุนกระบอกนํ้า เปนศิลปกรรมประจํา
ชาติ หุนกระบอกน้ําเปนการ ผสมผสานระหวางความหลงไหลในเทพ กับความ
รักชาติอยางรุนแรงจนเปนส่ิงปลูกฝงกันมาในจิตใจ ของชาวเวียดนาม นักเชิดหุน
จะยืนอยูหลังฉากและมีน้ําทวมถึงบริเวณเอว และควบคุมตัวหุนดวยไมไผ ล ํ า ย า ว 
สําหรับเทคนิคการเชิดนั้นไดถูกปดบังเปนความลับอยางมิดชิด และมีเพียงแคแหง
เดียวในโลก 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง AMAZING เมนูอาหาร Seafood 
(10)  

อิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมืองที่ ฮาลองไนทมารเก็ต สินคาสวนใหญจะเปนของฝาก
และของที่ระลึกทําจากไม งานหัตถกรรมพื้นเมือง เส้ือผา กระเป�า และอีกมากมาย 

ที่พัก  โรงแรม Pusan Halong Hotel หรือเทียบเทา  
 

 
 

 
 
 
  



 

 

วันที่หา     เมืองฮาลอง - ลองเรืออาวฮาลอง- ถํ้านางฟ�า – หมูบานชาวประมง – เกาะไก
ชนกัน – สนามบินนานาชาติโหนยบาย-กรุงเทพ 

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 
 นําทาน ลองเรือชมอาวฮาลอง ที่มีพื้นที่กวางใหญกวา 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู
ทางตอนเหนือของเวียดนาม และเปนสวนหนึ่งในอาวตังเกี๋ย มีชายฝم�งยาวเปน
ระยะทางกวา 120 กิโลเมตร ทานจะพบกับวิวทิวทัศน หันมองไปทางไหนก็สวยงาม 
เห็นผืนนํ้าสีเขียวสวยและหมูเกาะหินปูนนอยใหญโผลขึ ้นมาจากผิวนํ้าทะเลที่มี
ลักษณะแตกตางกันออกไป ถือเปนสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอกีแหง
หน่ึงที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวมากมายจากทัว่ทกุมมุโลกใหมาเยือนสถานทีแ่หงน้ี  

 นําทานชม ถํ้านางฟ�า พาทานชมหินหงอกหินยอยแหงอาวฮาลองที่มีอายุนับลานป 
มีโครงสรางสลับซับซอนกันหลายช้ันพรอมประดับไฟไวอยางสวยงาม ภายในถํ้าจะ
เห็นไดวาหินหงอกหินยอยตางๆนั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกตางกันออกไป ตามแต
ทานจะจิตนาการ ขึ้นอยูวาแตละทานจะตีความออกมาวาเปนรูปทรงเหมอืนส่ิงใด ใน
ถํ้าเราจะเห็นหินรูปนางฟ�าที่ถูกสรางขึ้นมาจากทางธรรมชาติที่ติดอยูภายในผนังถํ้า 
นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอยางหนึ่งและมีตํานานเลาขานกันวามีเหลานางฟ�าเขามา
อาบน้ําในถํ้าแหงน้ีและเกิดหลงไหลชายหนุมผูที่เปนมนุษยเลยคิดที่จะไมอยากกลับ
สวรรค จนกระทั่งเวลาผานลวงเลยไปกลุมนางฟ�าทั้งหลายเลยกลายเปนหินติดอยูที่
ผนังถํ้าอยางนาอัศจรรย นอกจากนั้นผานชม หมูบานชาวประมง แหลงทําประมง
ดั่งเดิมของชาวเวียดนาม และ เกาะไกชนกัน สัญลักษณอีกอยางหนึ่งของฮาลอง
เบย เปนเกาะที่มีลักษณะคลายกับไกหันหนาชนกัน มีชื่อเรียกอีกอยางนึงวา เกาะไก
จูบกัน 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ เมนูอาหารทะเล+ไวนแดงดาลัด
แ ล ะ ก า แ ฟ  G7    
                      (12) 
 
 
 
 



 

 

ออกเดินทางกลับสู เมืองฮานอย ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง เพื่อเดินทางสู
สนามบิน 

16.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสาย
การบิน VIETNAM AIRLINE เที่ยวบินที่ VN613  

18.05 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
**ราคาไมรวมคาทปิ** 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทวัร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตวัทานเอง ** 

บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:   
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิารของรถบสันํา
เที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบรกิารวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกบั
สภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เปนหลกั จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามนิิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 

(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,200 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ทาน 
  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 



 

 

  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม
มีเงื่อนไข 

  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
และขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport :  
จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 
หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึน้ในกรณทีีมี่ผูรวม

คณะไมถึง 25ทาน  



 

 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื ่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ�ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ท่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื�อววั  ไม่ทานเนื�อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    



 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเง ื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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


