
 

 

รหัสทัวร JWT1902916 
เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห 4 วัน 3 คืน [VZ] 
น่ังกระเชาขามทะเล ตะลุยสวนสนุก SUN WORLD 
ทานขาวบนเรือ ชมววิทิวทัศนธรรมชาติอยางงดงาม 
ชมทะเลสาบคืนดาบ ขอพรวัดหงอกเซิน ชอปปم�งอยางจุใจถนน 36 สาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1 กรุงเทพ – ฮานอย – นิงหบิ่งห                            (-/-/D) 
11.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน Viet Jet Air 
เท่ียวบินที่ VJ902 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง แตมีจําหนาย *** 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกท่ีน่ัง
ได และทางสายการบิน เปนผูกําหนด ทางบริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซง 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทาง
สูตัวเมืองกรงุฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเปนนครหลวงเกาแกท่ีมีอายุ
ครบ 1,000 ปในค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและ
เมืองแหงน้ียังคงรกัษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน นําทุกทานเดินทาง
สูเมืองนิงหบิงห ซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองฮานอย เปนจังหวัดท่ีมคีวามพิเศษทาง
ธรรมชาติ ซึ่งมลีักษณะเดนอยูอยางหน่ึงคือ มพ้ืีนที่ท่ีเปนท่ีชุมน้ํา ในอาณาเขตอัน
กวางใหญไพศาล จนพ้ืนที่น้ันถูกเรียกวา "อาวฮาลองบนแผนดิน" หรือ ฮาลอง
บก เปนเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา ท้ังเทือกเขา เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขาว
ลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือวาเปนเมืองศักด์ิสิทธ์ิของประเทศเวียดนาม  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ Hoa Lu Hotel หรือเทียบเทา 



 

 

วันที ่2 ถํ้าตามกก (Tam Coc) – ฮานอย           (B/L/D) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

นําทานเดินทางไปที่ทาเรือ เพื่อลองเรือชมฮาลองบก ผานชมถํ้าตามกก (Tam 
Coc) ตามกกหมายถงึถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาววา ถํ้าน้ีถกูบรรจงสรางโดยสาย
ลมและกระแสน้ํา เมื่อคร้ังที่น้ําทะเลยังทวมถงึ ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเปน
หลักฐาน นําทานลงเรือพาย ลองไปตามแมน้ํา Hoang Long ในชวงแรกของการ
เดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝم�งแมน้ํา ซึ่งมคีวามยาวหลาย
กิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือนกับกุยหลิน
ของจีน ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ น่ังเรือกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขานอย
ใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตาทีส่องขางทางเปนทุงนา ในยามท่ีขาวใกลจะถึง
เวลาเก็บเกี่ยว ทองนาจะเปนสีเหลืองอรามสวยงามเกินบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานน่ังกระเชา Queen Halong เปนกระเชาสามสายที่ขามทะเลใหญท่ีสุด

ของโลก สามารถบรรจุได 230 คนตอหนีงกระเชา จากน้ันนําทานสูสวนสนุก Sun 
World สวนสนุกแหงใหมของเมืองฮาลอง อิสระใหคุณไดเพลินเพลินกับเคร่ืองเลน
ตางๆ  

  (ราคาทัวรรวมคาน่ังกระเชาขามทะเล และรวมคาเคร่ืองเลนในสวนสนุก ยกเวน 
พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง จะมีคาใชจายเพ่ิม) สมควรแกเวลา นําทานน่ังกระเชาขามฝم�ง 

 
 
 
 
 



 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานชอบปم�งที่ตลาดกลางคืนอาวฮาลอง (Night Market) ใหทานเลือกซื้อ
สินคา                   พื้นเมืองและของที่ระลึก เชน กระเป�า ไมหอมแกะสลัก 
เส้ือผา เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

 พักที่ New star Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที ่3 ฮาลองเบย – ฮานอย        

 (B/L/D) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสูทาเรือเพ่ือลองเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรค
สรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะ
นอยใหญกวา1969เกาะไดรับการประกาศเปน“มรดกโลก”โดยองคการยูเนสโก
อาวแหงน้ีเต็มไปดวยภเูขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความ
งามของเกาะแกงตางๆท้ังเกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯนําทานชมถํ้านางฟ�า



 

 

ชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่งนักถํ้าแหงน้ีเพ่ิงถูก
คนพบเมื่อไมนานมาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถํ้าซึ่ง
บรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแตงโดย
มนุษยแสงสีท่ีลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ําฟ�า
ท้ัง 4 เสารูปปกอินทรีรูปนางฟ�ารูปคูรกัหนุมสาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจนเลือกซื้อ
ส้ินคาที่ระสึกตางๆตามอัธยาศัยแลวนําทานชมหมูบานชาวเลซึ่งชาวบานที่น่ีสวน
ใหญจะมีอาชีพเล้ียงสัตวทะเลชีวิตสวนใหญของพวกเขาจะอยูแตในเรือเวลาที่มีเรือ
ทองเที่ยวผานเขามาพวกเขาก็จะนําเรือของพวกเขาที่บรรทุกอาหารทะเลสารพัด
ชนิดท้ังกุงหอยปูปลาฯลฯอยูเต็มลําเรือซึ่งลวนแตยังเปนสดๆอยูท้ังน้ันคอยลอย
เทียบเขาหาเรือนักทองเท่ียวเพ่ือขายอาหารทะเลใหนักทองเท่ียว ซึ่งนักทองเท่ียว
สามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลแลวใหเขาปรุงตามเมนูที่ตองการได 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พรอมชมวิวทิวทัศนธรรมชาติอยางงดงาม 
และใหคณะมีเวลาพักผอนอยูบนเรือ ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานกลับสู กรุงฮานอย ชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศสตึกอาคารท่ีสําคัญตาง
ยังคงเปนการกอสรางและนําทานชมรอบเมืองฮานอย บานเรือนสถาปตยกรรม
แบบฝรั่งเศสจากน้ัน นําทานไปชม ทะเลสาบคืนดาบซึ่งเปนทะเลสาบใจกลางกรุง
ฮานอย มักมีชาวฮานอย และนักทองเท่ียวมาน่ังพักผอนบริเวณริมทะเลสาบแหงน้ี  
ชม วัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยกซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ใน
ทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของกรุงฮานอย นําทานชอป
ปم�งอยางจุใจอยูท่ีถนน 36 สาย 



 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Delight Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที ่4  ฮานอย– กรงุเทพ         (B/-/-) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

นําทานสู จัตุรัสบาดิงห ณ จัตุรัส แหงน้ีเปนสถานที่ท่ีทานโฮจิมินหไดอานคํา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝร่ังเศส ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 
หลังจากตกเปนเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยูถึง48ปที่ต้ังของอาคารท่ีโดดเดน สงางาม 
(ถายรูปเฉพะดานหนาสุสาน) นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย 
กรุงฮานอย เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

12.15 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Vietjet air เที่ยวบิน
ทีV่J901 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.10 ช่ัวโมง) 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบรกิาร 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
23-26 ต.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
24-27 ต.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
25-28 ต.ค. 62 12,999 12,999 3,500 



 

 

26-29 ต.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
31 ต.ค.-03 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 
01-04 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 
02-05 พ.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
03-06 พ.ย. 62 9,999 9,999 3,500 
07-10 พ.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
08-11 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 
09-12 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 
14-17 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 
15-18 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 
16-19 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 
21-24 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 
22-25 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 
23-26 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 
28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
04-07 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
05-08 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 
06-09 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
12-15 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
13-16 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
14-17 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
19-22 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
20-23 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
21-24 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
26-29 ธ.ค. 62 14,999 14,999 3,500 
ราคาเด็กทารก 
อายุต่ํากวา 2 ป 4,000 บาท 
 
 
 



 

 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางไป
และกลับ 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเง่ือนไของสายการบิน) 

อัตราคาบรกิารรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเที่ยว ดังท่ีระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

อัตราคาบรกิารไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรดี คามินิบาร              

คาโทรศัพท ฯลฯ 
 คาปรับสําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรที่ดูแลจากไทย แลวแตสินน้ําใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ

คนขับรถ แตไมบังคับทิป) 
   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 5,000 
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 



 

 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรยีกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปลี่ยน

ช่ือผูเดินทางได 15 วัน กอนการเดินทาง) 
 กรณีเจ็บป�วยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ท้ังน้ีทานตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ตามความเปน
จริง  

 ในกรณีเจ็บป�วยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณ ี
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุป

ไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ 

 เมื่อมีการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟนได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาต๋ัวเขาชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได 

เน่ืองจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ี



 

 

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
บริการเพ่ิมเติม เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 


