
 

 

รหัสทัวร 1900043 
ทัวรเวียดนามเหนือ  ฮานอย ฮาลอง นิงหบิงห 3 วัน 2 คืน (TG) 
น่ังเรือกระจาด    ชมถํ้าเทียนกุง    ชมสุสานโฮจิมินห   บานพักโฮจิมินห   ชมวัดเจดีย
เสาเดียว 

 

 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ – ฮานอย - นิงหบิงห - ลองเรืองจางอาน - ตลาดกลางคืนฮาลองเบย    
04.30 น.  คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2 

เคานเตอร D สายการบินไทย  โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน 

07.45 น.  ออกเดินทางสู กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินการบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG560  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

09.35 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 
นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห อยูทางใตของฮานอย เปนเมืองติดชายฝم�งทะเล 
ลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักด์ิสิทธ์ิ สถานท่ีทองเท่ียวเดนคือ 
จางอาน ซ่ึงไดรับการยกยองใหเปน ฮาลองบก เน่ืองจากมีเขาหินปูนและถ้ําคลายกับท่ี
อาวฮาลอง เปนระบบนิเวศที่สําคัญ มีพันธุพืชหายากและสัตวป�าสงวนอาศัยอยู เปน
จํานวนมาก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
บาย  นําทานลองเรือจางอาน (น่ังเรือกระจาด) ชมบรรยากาศผานถ้ํา ธรรมชาติภูเขาหินปูน 

ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบาง
ทุงหญาคาบางสลับกันไป หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮาลองเบย ระหวางทางชม
ทิวทัศนสองขางทางท่ีเปนหมูบานสลับกับทองน้ําท่ีจะเปล่ียนไปตามฤดูกาล อาวฮาลอง
ในป ค.ศ.1994 องคการ UNESSCO ประกาศใหเปนมรดกโลก ทางธรรมชาติ ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให
ทานสัมผัสบรรยากาศขางทาง ชมวิถีชีวิตความเปนอยูการเกษตรกรรมและนาขาว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานไปชอปปم�งท่ี ตลาดกลางคืนฮาลองเบย (Night Market) 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ã KENNY HOTEL   หรือระดับเทียบเทา 



 

 

 
วันที่ 2 ฮาลองเบย - ถํ้าเทียนกุง - ฮานอย 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู ทาเรือเพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสราง
ดวยความงดงามดังภาพวาด    โดยจิตกรเอก อาวฮาลอง ประกอบดวยหมูเกาะนอย
ใหญกวา1969เกาะ ไดรับการประกาศเปน “มรดกโลก” โดยองคการยูเนสโก อาวแหงน้ี
เต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือ ทานจะไดชมความงามของเกาะแกง
ตางๆ ท้ังเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ นําทานชม ถ้ําเทียนกุง หรือ ถ้ํานางฟ�า 
ชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนัก ถ้ําแหงน้ีเพ่ิงถูก
คนพบเม่ือไมนานมาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถ้ํา ซ่ึงบรรยากาศ
ภายในถ้ํา ทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีท่ีลงตัว
ทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆมากมายท้ังรูปมังกรเสาค้ําฟ�าท้ัง 4 เสา รูปปกอินทรี 
รูปนางฟ�า รูปคูรักหนุมสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซ้ือส้ินคาท่ีระลึกตางๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  บนเรือ 
พรอมชมวิวทิวทัศนธรรมชาติอยางงดงาม และใหคณะมีเวลาพักผอนอยูบนเรือ  

บาย  จากน้ัน นําทานกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเกาแกซ่ึงจะมีอายุ
ครบ1000 ปในปค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามซ่ึงเมือง
แหงน้ียังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ทานไดชมสถาปตยกรรมแบบ
ฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีสําคัญตางๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ã DELIGHT HOTEL HONOI  หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่ 3 สุสานโฮจิมินห - ทําเนียบรัฐบาล - บานพักโฮจิมินห - วัดเจดียเสาเดียว - ถนน 
36 สาย - กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทาน ชม สุสานโฮจิมินห ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลง
แกวในหองปรับอากาศท่ีขัดตอความประสงคของทานท่ีตองการใหเผาศพ (ปดไมใหเขา



 

 

ชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร) นักทองเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบ
และสํารวมเขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป กระเป�าสะพาย
หรือกระเป�าถือเขาไปโดยเด็ดขาด จากน้ันนําทานชม ทําเนียบรัฐบาล ปจจุบันใชเปนท่ี
รับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองท้ังหลังมีทหารเฝ�าหามเขาไปใกล แตมีเชือก
ก้ันใหถายรูปไดในระยะไกลและตอดวย บานพักโฮจิมินห ท่ีเคยพํานักอยูในชวงป พ.ศ. 
2501-2512 บานพักสรางดวยไมท้ังหลัง ยกพื้นดวยเสาสูง ช้ันลางโปรงไมมีผนังเปนท่ี
พักผอนและตอนรับแขก ช้ันบนสุดเปนหองสมุด หองทํางาน และหองนอนบานจะเรียบ
งาย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเปนตัวอยางท่ีดีจนไดรับการยกยองเปนบิดาของประเทศ
เวียดนาม จากน้ันนําทานชม วัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกช่ือวา วัดแหงรัก สรางดวยไมท้ัง
หลังเปนศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็กต้ังอยูบนตนเสาเดียวปกอยูในสระบัวขนาดกลาง
รูปส่ีเหล่ียมภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แตละมือถือ
ของมงคลรวม 8 อยาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

จากน้ันคณะไปชอปปم�งอยางจุใจอยูท่ี ถนน 36 สาย 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย เพื่อเดินทางกลับสู 
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ  
จากน้ันคณะไปชอปปم�งอยางจุใจอยูท่ี ถนน 36 สาย 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย เพื่อเดินทางกลับสู 
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.25 น.  ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน การบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG565 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง) 

22.15 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ        

 
อัตราคาบริการ 



 

 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริม
เตียง) ทารก พักเด่ียว 

25 - 27 May 2019 12,991  12,991 12,991 0 3,500 
21 - 23 Jun 2019 12,991  12,991 12,991 0 3,500 
27 - 29 Jul 2019 12,991  12,991 12,991 0 3,500 

30 Aug - 01 Sep 2019 12,991  12,991 12,991 0 3,500 
25 - 27 Oct 2019 13,991  13,991 13,991 0 3,500 
08 - 10 Dec 2019 13,991  13,991 13,991 0 3,500 

 
หมายเหตุ 

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไมมีราคาเด็ก 
เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด 
2. สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย พรอม
กรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบสําเนาพาสสปอรตผูเดินทาง (จะตอง
มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 
4. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
การยกเลิกและการคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ



 

 

หน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน 
 
ราคาทัวรรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการไป-กลับพรอมคณะ  
   (ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได) 
2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 
5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7. น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบินขาไปและกลับทานละ 30 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
8. คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
-การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000 บาท 
-คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทไดทํา
ไว ) 
  
ราคาทัวรไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
2. คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 800 ตลอดทริป ตอ 1 ทาน (**ขออนุญาตเก็บท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
ณ วันเดินทาง**) 
3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการ
ใบกํากับภาษี) 
4. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 
5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ  



 

 

1)พาสปอรต  
2)ใบประจําตัวคนตางดาว  
3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู  
4)สําเนาทะเบียนบาน  
5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย  
6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการ
ตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวย
ตนเองกอนจะย่ืนวีซา)                                                                                        
  

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทางต่ํากวา  26 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจาก
สายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง,ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน  

 


