
W39 HAN05 

 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย หมกเจาว ์ 

ฮาลอง 5วนั4คนื 
ซุปตาร.์..ฮานอย อนิเลฟิ 

 ก าหนดการเดนิทาง พฤษภาคม-กนัยายน 2562 

โดยสายการบนิ  VIETNAM AIRLINE 
บนิตรงสูฮ่านอยโดยเวยีดนาม แอรไ์ลน ์สูเ่มอืงประวตัศิาสตร ์ดนิแดนมงักรหลบัใหล 
เมอืงหมกเจาวเ์มอืงหบุเขาแหง่ดอกไมห้ลากหลายสสีนั ๔ ฤด ูชมไรช่ารปูหวัใจ  

ชมสะพานแกว้แหง่ความรกัสถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุของเวยีดนาม 
ลอ่งเรอือา่วฮาลอง ชมถ า้นางฟ้า ข ึน้กระเชา้สองช ัน้ สวนสนกุฮาลองปารค์ ข ึน้ชงิชา้

สวรรค ์Sun Wheel โชวห์ุน่กระบอกน า้ เมอืงนงิหบ์งิห ์ 



W39 HAN05 

 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

                  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 มถิุนายน 2562 13,888 13,888 4,000 

30 พฤษภาคม-3 มถิุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 

31 พฤษภาคม-4 มถิุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 

01-05 มถิุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 

05-09 มถิุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 

08-12 มถิุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 

12-16 มถิุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 

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

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

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

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

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

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  
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋ หกั 2,000 บาท/ทา่น 
*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 

*** หากลูกคา้มคีวามประสงคก์รณุาแจง้พนกังานขายทุกคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย –วดัหงอ๊กเซนิ-ทะเลสาบคนืดาบ-สะพานพระ

อาทติย-์ถนน36สาย 
 

08.55 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สายการ

บนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและ

น าทา่นโหลดสมัภาระ  

11.55 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 

VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิที ่VN610 

13.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ

เวียดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดนิทางเขา้สู ่กรุงฮานอย ตัง้อยู่ทาง
ภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม ค าว่า “ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแม่น ้า ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่ม
แม่น ้าแดง ในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมืองหลวง โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกร

เหนิ ต่อมากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนไดย้า้ยเมือหลวงไปอยู่เมืองเว ้เมื่อตกเป็นสว่นหนึง่ของอนิโดจนี 
และฝรั่งเศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครัง้หลงัจากไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 
2489 ดนิแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวยีดนามเหนือ เมื่อ

รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 น าท่านเดนิทางไปยังวดัหง็อกเซนิ หรอื วดัเนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ใน

ทะเลสาบคนืดาบ ถกูสรา้งข ึน้ในศตวรรษที ่18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดร้ับอทิธพิลมา
จากจนี สรา้งข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่ เฉนิ ฮัง โดว๋ ผูน้ าการตอ่ตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่13 
ภายในเป็นวหิารชัน้เดยีว มแีทน่บูชาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆงัโบราณ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามต านานเล่าขานกันมาว่า 
ในสมัยที่เวียดนามท าสงครามกับประเทศจีน กษัตรยิ์แห่งเวียดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่

สามารถรบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึง่ไดล้อ่งเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ไดเ้จอกบั
เต่าตัวหนึง่ซ ึง่ทีป่ากนัน้ไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดน้ าดาบนัน้มาใหก้ับกษัตรยิเ์วยีดนามเพื่อใชใ้นการ
ท าสงคราม เมื่อกลับไปสูร้บกบัประเทศจนีอีกครัง้จนมชียัชนะกลับมา ท าใหบ้า้นเมืองสงบสขุ และเมือ่

เสร็จส ิน้สงครามแลว้พระองคจ์งึไดน้ าดาบกลบัมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแห่งนี้  
 

 

 

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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แวะถา่ยภาพกบั สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคนืดาบ เชือ่มระหว่างรมิฝ่ัง
กบัเกาะเนนิหยก สะพานแห่งนี้ถอืเป็นเอกลกัษณ์อกีแห่งหนึง่ของกรุงฮานอย หากยนือยู่บนสะพานทา่น
สามารถมองเห็น วดัเนนิหยก มองออกไปจากสะพานแสงอาทติยจ์ะเห็นเจดยีโ์บราณโผล่ข ึน้พน้น ้ามี

ชือ่เรียกว่าทอ้งถิน่ว่า ทาพรัว ซึง่หมายถงึ หอคอยเตา่ ซ ึง่ในปัจจุบันในชว่งเปลีย่นฤดูกาลยังสามารถ
เห็นเตา่ขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้  
 

 จากนัน้ใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ของบน ถนน36สายมีชือ่พืน้เมอืงว่า 36 เฝอเฟือง อดตีเคยเป็นถนนที่
มีชือ่เสยีงในเรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มีสนิคา้มากมาย เป็น
แหลง่ขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใจกลางกรุงฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ได ้

อย่างจุใจ เชน่ เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เรอืส าเภาไมจ้ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนามที่
ท าข ึน้มาจากฝีมอืคนเวยีดนามอย่างแทจ้รงิ เป็นตน้ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (1)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Sunset Westlake Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง     เมอืงฮานอย – เมอืงหมกเจาว-์สวนชาข ัน้บนัไดรปูหวัใจ-สะพานแกว้แหง่ความรกั-สวนดอกไม้

แฮปป้ีแลนด ์ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงหมกเจาว ์อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 กโิลเมตร อุณหภมูเิฉลีย่อยู่

ที ่18-22 องศาเซลเซยีส อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นเมืองทีไ่ดร้ับขนานนามว่า เมืองดาลัดแห่งเขต
เขาตะวันตกเฉียงเหนือ ทีน่ี่ธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายตลอดปีและมีทรัพยากรดา้นการ
ท่องเทีย่วมากทีส่ดุของเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวยีดนาม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของ

นักทอ่งเทีย่วชาวเวยีดนามและชาวตา่งชาต ิ
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

 

 

 

 

 

  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ไรช่าโดย่แจ(Doi Che) หรอืสวนชาข ัน้บนัไดรูปหวัใจ ไร่ชาทีพ่ัฒนาให ้

เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มีการตัดแตง่รูป  ทรงของไร่ชาใหม้คีวามสวยงาม และจุดหนึง่ทีเ่ป็นไฮไลทข์อง
ทีน่ี่ ก็คอืการตดัแตง่ไร่ชาใหเ้ป็นรูปทรงของหัวใจ ดงันัน้ใครมาทีน่ี่ก็จะตอ้งมาถา่ยรูปกบัไร่ชารูปหัวใจนี้ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเวียดนาม “สะพานแกว้แห่งความรกั” 
สะพานกระจกทีไ่ดร้ับการตกแตง่เพื่อใหคู้่รักไดม้าสมัผัสความเสยีว ใหท้่านไดถ้่ายรูปและเพลดิเพลนิ
กบับรรยากาศของสะพานกระจก และธรรมชาตกิลางหุบเขา  

น าท่านชม สวนดอกไม ้Happy Land สวนดอกไมใ้จกลางหุบเขาทีข่ ึน้ชือ่แห่งเมืองหมกเจาว ์ทีม่ี
ดอกไมน้านาพรรณทีส่ลบัสบัเปลีย่นมาใหท้า่นไดช้ืน่ชมตลอดทัง้ปี ไม่ว่าจะเป็นดอกพรุนและดอกทอ้สี

ขาวจะบานสะพรั่งอวดสสีนับรสิทุธิ ์ดอกกาหลงอวดสขีาวบานสะพรั่งทัว่บรเิวณ ใหท้า่นเทีย่วชมและถ่า
รูปกนัตามอัธยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (4)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัทีส่าม     เมอืงหมกเจาว ์- น า้ตกDai Yem - เมอืงนงิหบ์งิห ์– วดัไบด่งิห ์- ถนนคนเดนิเมอืงนงิหบ์งิห ์

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลงัอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสูน่ า้ตก DaiYem น ้าตกทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงอกีทีห่นึง่ของ
เวยีดนามใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศ 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 

 หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา

ประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่ห่งนี้โอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกว่า 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง

หลวงมากอ่น แตใ่นภายหลงัไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน  
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 น าท่านเดนิทางสู่ วดัไบด่งิห ์วัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีเนื้อที่กว่า 4,300 ไร่ 
แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอืวัดเดมิ และสว่นทีท่างรัฐบาลสรา้งขึน้มาใหม่บรเิวณเชงิเขา วัดเดมิถกูกอ่สรา้ง

ข ึน้บนภูเขาดงิหม์าแลว้กว่า 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิข ึน้ไปจากเชงิเขาผ่านบันไดหนิประมาณ 300 ขัน้ 
เป็นสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีถ่อืไดว้่าเป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายใน
วัดมพีระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีส่ดุ น ้าหนักกว่า 100 ตนั และยังมพีระพุทธรูปกว่า 500 องค ์ถกูตัง้เรยีงกันไป

โดยมคีวามยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทีส่ดุในเอเชยี ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 13 ชัน้ และระฆงัทีใ่หญ่
ทีส่ดุในเวียดนาม สงู 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทีม่พีันธุไ์มห้ลายชนดิ ลาน
พธิ ีและอาคารส าหรับประกอบพธิกีรรมตา่งๆ ทา่นจะไดด้ืม่ด า่กบัความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัด

ไปพรอ้มกบัววิทวิเขาทีส่งูสง่า และวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานทีป่ระชมุชาวพุทธนานาชาตเินื่องในวันวสิาขบู
ชาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ 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 - การแสดงหุน่กระบอกน า้ 
 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ตามก๊ก หรอื ฮาลองบก หนึง่ในภูมทิัศน์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของจังหวัดนงิหบ์งิห ์

อยู่ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร ตามกก๊มลีกัษณะเป็นภเูขาหนิปูนขนาดใหญอ่ยู่รายลอ้ม คลา้ย
กับกุย้หลนิเมืองจีน มีแม่น ้างอด็องไหลผ่านและกดัเซาะภูเขาหนิปูจนเกดิเป็นถ ้าหนิปูนทัง้หมดสามถ ้า 
จงึเป็นทีม่าของชือ่ ตามก๊ก ซึง่ค าว่าตามแปลว่าสาม และก๊กแปลว่าถ ้า ซ ึง่ถ ้าแห่งนี้จะมนี ้าไหลลอดถ ้า

ไปตามทางทีถ่กูกดัเซาะ เมือ่มองจากดา้นบนจะเห็นทศันียภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม   
เพลดิเพลนิกับการ ลอ่งเรอื ชมธรรมชาตขิองภูเขาหนิปูนตระหง่านรายลอ้มอยู่มากมาย ตืน่ตากับการ

พายเรือทีเ่ป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่มีลกัษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรือไปตามแม่น ้าทตีร่า
งอนน์ ชมวถิีชวีติรมิน ้าของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิิวสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสัน
แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรอืลอดถ ้า สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ

งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ ้าได ้ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้

ประมาณ 3 ชม. เมืองฮาลองมีสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังคอื อ่าวฮาลอง ทีไ่ดร้ับสมญานามว่า กุย้หลนิ
แห่งเมืองเวียดนาม เพราะมีเกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่จ านวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พน้ข ึน้มาจากผวิน ้าทะเล 
บนยอดของแต่ละเกาะมีตน้ไมข้ ึน้อยู่อย่างหนาแน่น ดว้ยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความ

สวยงามของอ่าวฮาลอง ท าใหอ้งคก์รยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 
 



W39 HAN05 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ฮาลอง ปารค์ น าท่านน ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้เพื่อขา้มอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY 
ระหว่างนี้ใหท้า่นไดช้มววิอ่าวฮาลองพรอ้มถา่ยรปูเก็บภาพบรรยากาศของอา่วฮาลอง และภาพของเมอืง
ฮาลองทีต่ัง้ตระหง่าอยู่ดา้นลา่ง ใหท้่านเพลนิเพลนิกบักจิกรรมใน ฮาลองปารค์ ไม่ว่าจะเป็น การเทีย่ว

ชมสวนดอกไมญ้ีปุ่่ น เพลดิเพลนิกับการน ัง่รถราง  หรือขึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel เพื่อชม
ทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบค ่า อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความ
ประทับใจหรือชมการแสดงหุ่นกระบอกน า้ เป็นศิลปกรรมประจ าชาต ิหุ่นกระบอกน ้าเป็นการ

 ผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กับความรักชาตอิย่างรุนแรงจนเป็นส ิง่ปลูกฝังกนัมาในจติใจ
 ของชาวเวยีดนาม นักเชดิหุ่นจะยนือยู่หลงัฉากและมนี ้าทว่มถงึบรเิวณเอว และควบคมุตวัหุ่นดว้ยไมไ้ผ่

 ล ายาว ส าหรับเทคนคิการเชดินัน้ไดถ้กูปิดบังเป็นความลบัอย่างมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่ห่งเดยีวในโลก 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง AMAZING เมนอูาหาร Seafood (10)  
 

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึท า
จากไม ้งานหัตถกรรมพืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 

 

ทีพ่กั  โรงแรม Pusan Halong Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้     เมอืงฮาลอง - ล่องเรอือ่าวฮาลอง- ถ า้นางฟ้า – หมู่บา้นชาวประมง – เกาะไก่ชนกนั – 

สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย-กรงุเทพ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 น าทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่กว่า 1,500 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของ

เวียดนาม และเป็นสว่นหนึง่ในอ่าวตังเกีย๋ มีชายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กโิลเมตร ท่านจะพบกบั

ววิทวิทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน ้าสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่โผล่ข ึน้มา

จากผวิน ้าทะเลทีม่ลีักษณะแตกต่างกนัออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวียดนามอีกแห่ง

หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทัว่ทกุมุมโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้  
 น าท่านชม ถ า้นางฟ้า พาท่านชมหนิหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับลา้นปี มีโครงสรา้ง

สลบัซบัซอ้นกนัหลายชัน้พรอ้มประดบัไฟไวอ้ย่างสวยงาม ภายในถ ้าจะเห็นไดว้่าหนิหงอกหนิยอ้ยตา่งๆ
นั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจตินาการ ข ึน้อยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความ

ออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมือนสิง่ใด ในถ ้าเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทีถ่กูสรา้งข ึน้มาจากทางธรรมชาตทิีต่ดิ
อยู่ภายในผนังถ ้า นับว่าเป็นส ิง่มหัศจรรยอ์ย่างหนึง่และมีต านานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเขา้มา

อาบน ้าในถ ้าแห่งนี้และเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไม่อยากกลับสวรรค ์จนกระทัง่
เวลาผ่านลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทีผ่นังถ ้าอย่างน่าอัศจรรย ์นอกจากนัน้
ผ่านชม หมูบ่า้นชาวประมง แหลง่ท าประมงดัง่เดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนั สญัลกัษณ์

อีกอย่างหนึง่ของฮาลองเบย ์เป็นเกาะทีม่ีลักษณะคลา้ยกับไก่หันหนา้ชนกัน มีชือ่เรียกอีกอย่างนงึว่า 
เกาะไกจู่บกนั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนูอาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดัและกาแฟ G7    

                      (12) 

 

 

 

 

 

 
 

 

ออกเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 



W39 HAN05 

 

16.05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ 

VIETNAM AIRLINE เทีย่วบนิที ่VN613  

18.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
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 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 



W39 HAN05 

 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์.................................................................................  วันเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


