
 

 

รหัสทัวร B2B2000305 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห ฮาลอง 4 วนั 3 คืน (VJ) 
เมืองฮานอย | เมืองนิงหบิงห | เมืองฮาลอง | ฮาลองบก | ฮาลองเบย 
ชอบปم�งถนน 36 สาย | ทะเลสาบคืนดาบ | วัดหงอกเซิน | โชวหุนกระบอกน้ํา 
 

 
 
 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหนยบาย) - เมืองนิงหบิงห     

(VJ902 : 14.00-15.50) 
วันที่ 2 : เมืองนิงหบิงห - ลองเรือฮาลองบก - ถํ้าตํากอก - เมืองฮาลอง - โชวหุนกระบอกน้ํา - 

ตลาดไนทมารเก็ต 
วันที่ 3 : เมืองฮาลอง - ลองเรือฮาลองเบย - ถํ้านางฟ�า - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - 

วัดหงอกเซิน - ชอบปم�งถนน 36 สาย 
วันที่ 4 : เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห (ชมดานนอก) - ฮานอย (สนามบินโหนยบาย) - 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(VJ901 : 11.10-13.00) 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหนยบาย) - เมืองนิงหบิงห  
(VJ902 : 14.00-15.50) 

11.00 
น. 

สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร 
E สายการบิน เวียดเจ็ทแอร (VJ) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
สําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ 

14.00 
น. 

ออกเดินทางสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR 
เท่ียวบินที่ VJ902 

15.50 
น. 

เดินทางถึง สนามบินโหนยบาย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอย
แลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศ
ไทย) 

 นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปนเมืองชนบท
เล็กอยูทางใตของกรุงฮานอยเปนเมืองที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่เปนที่ลุม
ชุมดวยน้ําอันกวางใหญ จนไดรับขนานนามวา “อาวฮาลางบนแผนดินใหญ” หรือ “ฮา
ลองบก” เปนเมืองที่มีภูมิทัศนประกอบดวย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า พื้นนา
ขาว ที่ลอมรอบดวยยอดเขาถึง 99 ยอดดวยกัน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม YEN NHI HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา 

พักเมืองนิงหบิงห 1 คืน 
 

วันที่ 2 เมืองนิงหบิงห - ลองเรือฮาลองบก - ถํ้าตํากอก - เมืองฮาลอง - โชวหุนกระบอก
นํ้า - ตลาดไนทมารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 
 นําทาน ลองเรือฮาลองบก ลองไปตามคลอง ซึ่งสองขางทางโอบลอมดวยภูเขาหินปูน 

ชมทิวทัศนอันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหวางทางไปชมถํ้าตางๆจะ
ผานนาขาว ซ่ึงมีอยูทั้งสองขางทาง   
จากน้ันนําทานชม ถํ้าตํากอก เปนถํ้าท่ีมีหินงอกหินยอยอันนามหัศจรรย ซ่ึงซอนตัวอยู
ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทําใหท่ีน่ีมีภูมิประเทศที่
ราวกับภาพวาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ดินแดนแหงมังกร

หลับใหลตั้งอยูใน จังหวัดกวางนิงหซึ่งจังหวัดน้ีจะมีพรมแดนรวมกับจีนทางทิศเหนือ ให
ทานสัมผัสบรรยากาศขางทาง ชมวิถีชีวิตความเปนอยูการเกษตรกรรมและนาขาวเขียว
ขจ ี  
จากน้ันนําทานชม โชวหุนกระบอกนํ้า เปนศิลปกรรมประจําชาติ หุนกระบอกน้ําเปน
การผสมผสานระหวางความหลงไหลในเทพ กับความรักชาติอยางรุนแรงจนเปนสิ่ง
ปลูกฝงกันมาในจิตใจของชาวเวียดนาม นักเชิดหุนจะยืนอยูหลังฉากและมีน้ําทวมถึง
บริเวณเอว และควบคุมตัวหุนดวยไมไผลํายาว สําหรับเทคนิคการเชิดน้ันไดถูกปดบัง
เปนความลับอยางมิดชิด และมีเพียงแคแหงเดียวในโลก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากน้ันนําทานอิสระชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่ ตลาดไนทมารเก็ต ให

ทานไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเปนของฝาก ของที่ระลึกทําจากไม งาน
หัตถกรรมพ้ืนเมือง เส้ือผา กระเป�า และสินคาพื้นเมืองตางมากมาย 

ที่พัก โรงแรม CITYBAY PALACE HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา 
พักเมืองฮาลอง 1 คืน 
 
 



 

 

วันที่ 3 
เมืองฮาลอง - ลองเรือฮาลองเบย - ถํ้านางฟ�า - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ 
-  
วดัหงอกเซิน - ชอบปم�งถนน 36 สาย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 
 นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงดงามของ ฮาลองเบย น้ันตามนิทาน

ปรัมปราของชาวเวียดนามไดกลาวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยรอนมาลงในอาวน้ีเมื่อครั้งดึก
ดําบรรพและชื่อของฮาลอง ก็แปลไดวา มังกรรอนลง เชิญทานสัมผัสจากความงดงาม
และสมบูรณของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ 
จากองคการยูเนสโกเมื่อป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตง
แตมดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม 
ผานเกาะตางๆ ที่มีรูปรางแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอาวฮาลองน้ันประกอบไปดวย
เกาะเล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 เกาะ และมีเน้ือที่กวา 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่ง
เปนสวนหน่ึงของอาวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต   
จากน้ันนําทานเขาชม ถํ้านางฟ�า ชมหินงอกหินยอยตางๆ ภายในถํ้าที่ประดับตกแตง
ดวยแสงสีสวยงาม หินแตละกอนจะมีลักษณะคลายกับสตัวตามแตทานจินตนาการ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ   (เมนู SEA FOOD) 

บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของ



 

 

ประเทศเวียดนาม และเปนเมืองใหญอันดับสองรองจากโฮจิมินห ฮานอยเปนเมือง
ประวัติศาสตรที่สําคัญและเปนเมืองศูนยกลางทางดานการปกครองของเวียดนามที่มี
อายุมากกวา 1,000 ป และเมื่อครั้งที่เวียดนามเปนประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส 
ฮานอยถือเปนเมืองหลักที่ฝร่ังเศสต้ังเปนจุดศูนยกลางในการปกครองอีกดวย   
นําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานาน
กลาววา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามได
สงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความ
ทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบ
วิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน 
พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีนทําใหบานเมือง
สงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี  

 
นําทานขามสีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ เพ่ือชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณภายใน
ประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซ่ึงมีความเชื่อวา เตาตัวน้ี คือ
เตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน   

 
จากน้ันเชิญทานอิสระ ชอบปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของท่ีระลึกตางๆ ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม MOONVIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา 

พักเมืองฮานอย 1 คืน 
  



 

 

วันที่ 4 เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห (ชมดานนอก) - ฮานอย (สนามบินโหนยบาย) -  
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    (VJ901 : 11.10-13.00)    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมดานนอก สุสานโฮจิมินห สรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1973 เปนอาคารสุสานของ

รัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห ซึ่งไดรับการอาบน้ํายาเปนอยางดีอยูในโลง
แกวภายในหองที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ : สุสานโฮจิมินหจะปดทุกวันจันทร , 
วันศุกร และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป แตสามารถชมบริเวณ
ภายนอกได) 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินโหนยบาย เพื่อนําทานเดินทางกลับประเทศ
ไทย 

11.10 
น. 

เดินทางสู  กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่  
VJ901 

13.00 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ : สุดชิล...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห ฮาลอง 
4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร (VJ) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 03-06 เมษายน 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 
วันที่ 11-14 เมษายน 2563 14,999 14,999 14,999 3,000 
วันที่ 23-26 เมษายน 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 
วันที่ 30 เมษายน -  
03 พฤษภาคม 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 
วันที่ 01-04 พฤษภาคม 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 
วันที่ 07-10 พฤษภาคม 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 
วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 
วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 
วันที่ 04-07 มิถุนายน 2563 12,999 12,999 12,999 3,000 
วันที่ 18-21 มิถุนายน 2563 12,999 12,999 12,999 3,000 
วันที่ 25-28 มิถุนายน 2563 12,999 12,999 12,999 3,000 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
  
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท / ทาน / 

ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 

 



 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท / ทริป / ทาน 


