
 
 

   
 

 

  

 

 

 

 
 

บนิตรงสูฮ่านอยโดยเวยีดนาม แอรไ์ลน ์สูเ่มอืงประวตัศิาสตร ์ดนิแดนมงักรหลบัใหล 
เมอืงหมกเจาวเ์มอืงหบุเขาแหง่ดอกไมห้ลากหลายสสีนั ๔ ฤดู ชมไรช่ารูปหวัใจ  

ชมสะพานแกว้แหง่ความรกัสถานททีอ่งเทยีวใหมล่า่สดุของเวยีดนาม 
ลอ่งเรอือา่วฮาลอง ชมถํานางฟ้า ขนึกระเชา้สองชนั สวนสนุกฮาลองปารค์ ขนึชงิชา้

สวรรค ์Sun Wheel โชวห์ุน่กระบอกนํา เมอืงนงิหบ์งิห ์ 
มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดยีว 

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 



ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

จอยแลนด ์ไมเ่อาตวั หกั 2,000 บาท/ทา่น 
*ตวัเครอืงบนิสาํหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 

*** หากลูกคา้มคีวามประสงคก์รุณาแจง้พนกังานขายทกุครงักอ่นทําการจอง*** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย –วดัหง๊อกเซนิ-ทะเลสาบคนืดาบ-สะพานพระ
อาทติย-์ถนน36สาย 

 

08.55 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประต ู5 เคานเ์ตอร ์L สายการ
บนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่านและ
นําทา่นโหลดสมัภาระ  

11.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
VIETNAM AIRLINES เทยีวบนิท ีVN610 

13.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซงึเป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงฮานอย ตังอยู่ทาง
ภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม คําว่า “ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแม่นํา ตังอยู่ตอนตน้ของลุ่ม
แมนํ่าแดง ในสมัยนันกษัตรยิร์าชวงศล์สีถาปนาขนึเป็นเมอืงหลวง โดยใชช้อืว่า ทังล็อง แปลว่า มังกร
เหนิ ต่อมากษัตรยิ์ในราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเว ้เมอืตกเป็นสว่นหนงึของอนิโดจีน 
และฝรังเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครังหลังจากไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 
2489 ดนิแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมือ
รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนงึเดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่านเดนิทางไปยังวดัหง็อกเซนิ หรอื วดัเนนิหยก ตังอยู่บนเกาะหยก ซงึเป็นเกาะเล็กๆ ใน
ทะเลสาบคนืดาบ ถกูสรา้งขนึในศตวรรษท ี18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแต่งไดรั้บอทิธพิลมา
จากจนี สรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิก ่เฉนิ ฮัง โดว๋ ผูนํ้าการต่อตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษท ี13 
ภายในเป็นวหิารชนัเดยีว มแีทน่บชูาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆังโบราณ  
จากนันนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคนืดาบ ตังอยู่ใจกลางเมอืงฮานอย ตามตํานานเลา่ขานกันมาว่า 
ในสมัยทีเวียดนามทําสงครามกับประเทศจีน กษัตรยิ์แห่งเวียดนามทําการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่
สามารถรบชนะฝ่ายจีนได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนงึไดล้อ่งเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี ไดเ้จอกับ
เต่าตัวหนึงซงึทปีากนันไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดนํ้าดาบนันมาใหก้บักษัตรยิเ์วยีดนามเพอืใชใ้นการ
ทําสงคราม เมอืกลับไปสูร้บกับประเทศจีนอกีครังจนมชีัยชนะกลับมา ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ และเมอื
เสร็จสนิสงครามแลว้พระองคจ์งึไดนํ้าดาบกลับมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแหง่นี  
 

 

14-18 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000 

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

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 



แวะถา่ยภาพกบั สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคนืดาบ เชอืมระหว่างรมิฝัง
กบัเกาะเนนิหยก สะพานแหง่นีถอืเป็นเอกลักษณอ์กีแห่งหนงึของกรงุฮานอย หากยนือยู่บนสะพานท่าน
สามารถมองเห็น วดัเนนิหยก มองออกไปจากสะพานแสงอาทติยจ์ะเห็นเจดยีโ์บราณโผลข่นึพน้นํามี
ชอืเรียกว่าทอ้งถนิว่า ทาพรัว ซงึหมายถงึ หอคอยเตา่ ซงึในปัจจุบันในชว่งเปลยีนฤดูกาลยังสามารถ
เห็นเต่าขนาดใหญ่อยูใ่นทะเลสาบแหง่น ี 
 

 จากนันใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซอืของบน ถนน36สายมชีอืพนืเมอืงว่า 36 เฝอเฟือง อดตีเคยเป็นถนนที
มชีอืเสยีงในเรอืงของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนีมสีนิคา้มากมาย เป็น
แหลง่ขายของทรีะลกึและสนิคา้พนืเมอืงทใีหญ่ทสีดุใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลอืกซอืสนิคา้ได ้
อยา่งจุใจ เชน่ เสอืผา้ เครอืงเขนิ งานฝีมอืททํีาจากไม ้เรอืสําเภาไมจํ้าลอง ของทรีะลกึจากเวยีดนามที
ทําขนึมาจากฝีมอืคนเวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 

 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง  (1)  
 

ทพีกั  โรงแรม Sunset Westlake Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทสีอง     เมอืงฮานอย – เมอืงหมกเจาว-์สวนชาขนับนัไดรปูหวัใจ-สะพานแกว้แหง่ความรกั-สวนดอกไม้
แฮปปีแลนด ์ 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงหมกเจาว ์อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 กโิลเมตร อุณหภมูเิฉลีย
อยู่ท ี18-22 องศาเซลเซยีส อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นเมอืงทไีดรั้บขนานนามว่า เมอืงดาลัดแห่ง
เขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ ทนีีธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ อากาศเย็นสบายตลอดปีและมทีรัพยากรดา้นการ
ท่องเทยีวมากทสีดุของเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวยีดนาม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักทอ่งเทยีวชาวเวยีดนามและชาวตา่งชาต ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (3) 

 

 

 

 

 

  

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ไรช่าโดย่แจ(Doi Che) หรอืสวนชาขนับนัไดรปูหวัใจ ไร่ชาทพัีฒนาให ้
เป็นสถานททีอ่งเทยีว มกีารตัดแต่งรูป  ทรงของไร่ชาใหม้คีวามสวยงาม และจุดหนงึทเีป็นไฮไลทข์อง
ทนีี ก็คอืการตัดแต่งไร่ชาใหเ้ป็นรปูทรงของหัวใจ ดังนันใครมาทนีีก็จะตอ้งมาถา่ยรปูกับไร่ชารูปหัวใจนี 
จากนันนําท่านเดนิทางสู่สถานทที่องเทียวใหม่ล่าสุดของเวียดนาม “สะพานแกว้แห่งความรกั” 
สะพานกระจกทไีดร้ับการตกแต่งเพอืใหคู้รั่กไดม้าสมัผัสความเสยีว ใหท้่านไดถ้่ายรูปและเพลดิเพลนิ
กบับรรยากาศของสะพานกระจก และธรรมชาตกิลางหบุเขา  
นําท่านชม สวนดอกไม ้Happy Land สวนดอกไมใ้จกลางหุบเขาทขีนึชอืแห่งเมอืงหมกเจาว ์ทมีี
ดอกไมน้านาพรรณทสีลับสบัเปลยีนมาใหท้่านไดช้นืชมตลอดทังปี ไม่ว่าจะเป็นดอกพรุนและดอกทอ้สี
ขาวจะบานสะพรังอวดสสีนับรสิทุธ ิดอกกาหลงอวดสขีาวบานสะพรังทัวบรเิวณ ใหท้่านเทยีวชมและถ่า
รูปกนัตามอัธยาศัย 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (4)  
 

ทพีกั  โรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัทสีาม     เมอืงหมกเจาว ์- นําตกDai Yem - เมอืงนงิหบ์งิห ์– วดัไบด่งิห ์- ถนนคนเดนิเมอืงนงิหบ์งิห ์
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 หลังอาหารเชา้นําท่านเดนิทางสูนํ่าตก DaiYem นําตกทมีคีวามสวยงามและมชีอืเสยีงอกีทหีนงึของ
เวยีดนามใหท้า่นไดด้มืดาํกบับรรยากาศ 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (6) 

 หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา
ประมาณ 90 กโิลเมตร พนืทแีห่งนโีอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง
หลวงมากอ่น แตใ่นภายหลงัไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 นําท่านเดนิทางสู ่วดัไบ่ดงิห ์วัดในพระพุทธศาสนาทใีหญ่ทสีดุในเวียดนาม มเีนือทกีว่า 4,300 ไร ่
แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอืวัดเดมิ และสว่นททีางรัฐบาลสรา้งขนึมาใหม่บรเิวณเชงิเขา วัดเดมิถูกก่อสรา้ง
ขนึบนภเูขาดงิห์มาแลว้กว่า 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิขนึไปจากเชงิเขาผ่านบันไดหนิประมาณ 300 ขัน 
เป็นสถานทศีักดสิทิธทิถีอืไดว้า่เป็นศูนยก์ลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายใน
วัดมพีระพุทธรูปทใีหญ่ทสีดุ นําหนักกว่า 100 ตัน และยังมพีระพุทธรูปกว่า 500 องค ์ถูกตังเรยีงกันไป
โดยมคีวามยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทสีดุในเอเชยี ทพีลาดไมไ่ดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 13 ชนั และระฆังทใีหญ่
ทสีดุในเวยีดนาม สงู 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทมีพัีนธุไ์มห้ลายชนดิ ลาน
พธิ ีและอาคารสําหรับประกอบพธิกีรรมต่างๆ ท่านจะไดด้มืดํากับความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัด
ไปพรอ้มกบัววิทวิเขาทสีงูสงา่ และวัดแหง่นียังเป็นสถานทปีระชมุชาวพุทธนานาชาตเินืองในวันวสิาขบู
ชาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย 

 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (7)  
 

ทพีกั  โรงแรม HOA LU Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทสี ี เมอืงนงิหบ์งิห-์ฮาลองบก-เมอืงฮาลอง - ฮาลอง ปารค์ - นงักระเชา้ 2 ชนั – สวนดอกไมญ้ปีุ่ น 
– นงัรถราง - ขนึชงิชา้สวรรค ์Sun wheel - การแสดงหุน่กระบอกนํา 
 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนงึในภมูทิัศน์ทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของจังหวัดนงิหบ์งิห ์
อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กโิลเมตร ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขาหนิปูนขนาดใหญ่อยู่รายลอ้ม 
คลา้ยกับกุย้หลนิเมอืงจีน มแีม่นํางอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภูเขาหนิปูจนเกดิเป็นถําหนิปูนทังหมด
สามถํา จงึเป็นทมีาของชอื ตามกก๊ ซงึคําว่าตามแปลว่าสาม และกก๊แปลว่าถํา ซงึถําแห่งนีจะมนํีาไหล
ลอดถําไปตามทางทถูีกกัดเซาะ เมอืมองจากดา้นบนจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาตทิสีวยงาม   
เพลดิเพลนิกับการ ลอ่งเรอื ชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปูนตระหง่านรายลอ้มอยู่มากมาย ตนืตากับการ
พายเรือทเีป็นภมูปัิญญาทอ้งถนิมลัีกษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรอืไปตามแม่นําทีตร่า
งอนน์ ชมวถิีชีวติริมนําของชาวทอ้งถนิ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุ่งนาทีมีสีสัน
แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนันเป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรือลอดถํา สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ
งอกหนิยอ้ยทสีวยงามขณะทพีายเรอืลอดถําได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (9) 

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้
ประมาณ 3 ชม. เมอืงฮาลองมสีถานทที่องเทยีวชอืดังคอื อ่าวฮาลอง ทไีดร้ับสมญานามว่า กุย้หลนิ
แห่งเมอืงเวยีดนาม เพราะมเีกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่จํานวนกว่า 1,969 เกาะโผลพ่น้ขนึมาจากผวินําทะเล 
บนยอดของแต่ละเกาะมีตน้ไมข้นึอยู่อย่างหนาแน่น ดว้ยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความ
สวยงามของอา่วฮาลอง ทําใหอ้งคก์รยเูนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 
 



 จากนันเดนิทางสู ่ฮาลอง ปารค์ นําท่านนงักระเชา้ 2 ชนัเพอืขา้มอา่วฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY 
ระหว่างนีใหท้่านไดช้มววิอ่าวฮาลองพรอ้มถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง และภาพของ
เมอืงฮาลองทตีงัตระหง่าอยู่ดา้นลา่ง ใหท้่านเพลนิเพลนิกับกจิกรรมใน ฮาลองปารค์ ไม่ว่าจะเป็น การ
เทยีวชมสวนดอกไมญ้ปีุ่ น เพลดิเพลนิกับการนงัรถราง  หรอืขนึชงิชา้สวรรค ์Sun wheel เพอืชม
ทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบคํา อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความ
ประทับใจหรือชมการแสดงหุ่นกระบอกนํา เป็นศิลปกรรมประจําชาติ หุ่นกระบอกนําเป็นการ
 ผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กับความรักชาตอิยา่งรุนแรงจนเป็นสงิปลกูฝังกันมาในจติใจ
 ของชาวเวยีดนาม นักเชดิหุน่จะยนือยู่หลังฉากและมนํีาท่วมถงึบรเิวณเอว และควบคมุตัวหุ่นดว้ยไมไ้ผ่
 ลํายาว สําหรับเทคนคิการเชดินันไดถ้กูปิดบังเป็นความลับอยา่งมดิชดิ และมเีพยีงแค่แหง่เดยีวในโลก 

 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง AMAZING เมนูอาหาร Seafood (10)  
 

อสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงท ีฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทรีะลกึทํา
จากไม ้งานหัตถกรรมพนืเมอืง เสอืผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 

 

ทพีกั  โรงแรม Pusan Halong Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

วนัทหีา้     เมืองฮาลอง - ล่องเรอือ่าวฮาลอง- ถํานางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกนั – 
สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย-กรงุเทพ 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
 นําทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทมีพีนืทกีวา้งใหญ่กว่า 1,500 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของ
เวยีดนาม และเป็นสว่นหนงึในอา่วตังเกยี มชีายฝังยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กโิลเมตร ท่านจะพบกับ
ววิทวิทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผนืนําสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่โผลข่นึมา
จากผวินําทะเลทมีลีักษณะแตกต่างกนัออกไป ถอืเป็นสถานทเีทยีวชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแห่ง
หนงึทสีามารถดงึดดูนักทอ่งเทยีวมากมายจากทัวทกุมุมโลกใหม้าเยอืนสถานทแีหง่นี  

 นําท่านชม ถํานางฟ้า พาท่านชมหนิหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองทีมีอายุนับลา้นปี มีโครงสรา้ง
สลบัซบัซอ้นกันหลายชนัพรอ้มประดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม ภายในถําจะเห็นไดว้่าหนิหงอกหนิยอ้ยต่างๆ
นันจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจตินาการ ขนึอยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความ
ออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมอืนสงิใด ในถําเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทถีูกสรา้งขนึมาจากทางธรรมชาตทิตีดิ
อยู่ภายในผนังถํา นับว่าเป็นสงิมหัศจรรยอ์ย่างหนงึและมตํีานานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเขา้มา
อาบนําในถําแห่งนีและเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้เีป็นมนุษยเ์ลยคดิทจีะไม่อยากกลับสวรรค ์จนกระทัง
เวลาผา่นลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทังหลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทผีนังถําอย่างน่าอัศจรรย ์นอกจากนัน
ผา่นชม หมูบ่า้นชาวประมง แหล่งทําประมงดังเดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนั สัญลักษณ์
อกีอย่างหนึงของฮาลองเบย ์เป็นเกาะทมีลีักษณะคลา้ยกบัไก่หันหนา้ชนกัน มชีอืเรียกอกีอย่างนึงว่า 
เกาะไกจู่บกัน 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนูอาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดัและกาแฟ G7    
                      (12) 

 

 

 

 

 

 
 

 
ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง เพอืเดนิทางสูส่นามบนิ 



16.05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 
VIETNAM AIRLINE เทยีวบนิท ีVN613  

18.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมาย
ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ
ในการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 
30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

เดนิทางขนึตํา 25 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาตวัหกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์



 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดก่อนทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 25
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี / 

ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 


