
   
 
   
   
 
 

         TOE\T 

      

 

 
  
 
 
 
 
 
 

     
 
ก ำหนดเดินทำง 20 – 23 มิ.ย. // 13 – 16 ก.ค. // 9 – 12 ส.ค. // 26 – 29 ก.ย. 2562 

วันแรก  เชียงใหม่ – ฮานอย – ฮาลองเบย์  

07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ ประตูหมายเลข 9, 10 เคาเตอร์สายการบิน
บางกอกแอร์เวย ์เจา้หนา้ที่ของทางบริษทัฯ อ านวยความสะดวกการเช็คอิน และโหลดสมัภาระฯ 

09.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์สู่เมืองฮานอย     
                           ประเทศเวยีดนาม เที่ยวบินที่ PG995 
12.00 น. เดินทางถึงยงัสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร  

จากนั้นน าเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
เย็น          รับประทานอาหารกลางเยน็ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั HALONG PEARL HOTEL 4 ดาวพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
http://www.halongpearl.vn 
หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Market เมืองฮาลอง ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจาก
เมืองฮาลอง 
 
 
 



   
 
   
   
 
 

         TOE\T 

      

 

 
 

วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง – นิงห์ปิงห์   

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มือ้ที่ 2)  
เดินทางสู่ท่าเรือ เม่ือลงเรือเรียบร้อย ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างดว้ยความงดงาม
ดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1900 เกาะ ไดรั้บการ
ประกาศเป็น มรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก อ่าวแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมาย ระหวา่งการ 
ล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ  ชมถ ้า
นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกั ถ ้าแห่งน้ีเพิง่ถูกคน้พบ
เม่ือไม่นานมาน้ี ไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมุมต่างๆ ในถ ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้าท่านจะ
ชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์ แสงสีที่ลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่าง
ต่างๆ มากมาย ทั้ง รูปมงักร เสาค ้าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว 
พระพทุธรูปฯลฯ ตลอดจนเลือกซ้ือส้ินคา้ที่ระสึกต่างๆ ตามอธัยาศยัได ้ ในการล่องเรือจะใชเ้วลา
ประมาณ 4 ชัว่โมง 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม** ( มื้อที่ 3 ) 
เวลาสมควรน าท่านกลบัสู่เรือ เพือ่เดินทางกลบัสู่เมืองนิงห์ปิง... (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 
ชัว่โมง) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน ้ าในอาณาเขตอนัไพศาลจนถูก
ขนานนามวา่ “อ่าวฮาลองบนแผน่ดิน" หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองที่มีภูมิทศัน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา 
เนินเขาหินปูน ที่ราบต ่า และนาขา้ว เป็นเมืองที่ถูกลอ้มรอบดว้ยยอดเขา       99 ยอด จึงถือกนัวา่เป็น
เมืองศกัด์ิสิทธ์ิ ถา้ฮาลองเบยลื์อช่ือดว้ยภูมิทศัน์อนัโดดเด่นดว้ยภูเขาหินขนาดใหญ่ลอ้มรอบดว้ย
ทะเล  นิงห์บิงห์ก็โดดเด่นไมแ้พก้นั  เน่ืองดว้ยภูเขาหินขนาดใหญ่นั้นโอบลอ้มนาขา้วในน ้ า เป็น
ทศันียภาพที่เปล่ียนไปตามฤดูกาลท านาซ่ึงหาชมที่ไหนไม่ไดง่้ายนกั 
น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOANG SON PEACE HOTEL 4  ดาว หรือเทียบเท่า 
http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/ 

เย็น           รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่4) 
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วันที่สาม นิงห์ปิงห์ - วัดดินห์ - ล่องเรือพาย - ถ า้ต าก๊อก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน      

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มือ้ที่ 5)  
จากนั้นน า ท่านล่องเรือไปตามคลอง ซ่ึงสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน ชมทิวทศัน์อนังดงาม
เขียวขจีและบรรยากาศอนัแสนสดช่ืน ระหวา่งทางน าชม ถ ้าต  ากอ๊ก ซ่ึงเป็นถ ้าที่มีหินงอกหินยอ้ยอนั
น่ามหศัจรรยซ่์อนตวัอยูใ่นความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท าใหท้ี่น่ีมี
ภูมิประเทศที่งดงามราวกบัภาพวาด  
ท่านชม วัดดินห์ และวัดเลอ ทั้งสองวดัอยูใ่นบริเวณเขตเดียวกนัมีประวติัศาสตร์มากกวา่ 1,000 ปี 
ท่านจะไดพ้บกบัสถาปัตยกรรมในการสร้างวดัของเวยีดนามแท้ๆ  

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) 
เดินทางกลบัสู่เมืองฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมี
ต  านานกล่าววา่ ในสมยัที่เวยีดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจีนกษตัริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งคราม
มาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท  าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือ
ไดม้าล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์ เพือ่ท  า
สงครามกบัประเทศจีน หลงัจากที่พระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง 
และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ า
ดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ 
ชม วัดหง๊อกเซิน   วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมี
ความเช่ือวา่ เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัที่อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน 
จากนั้นน าท่าน อิสระ        ชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย 
กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

เย็น           รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่7) พิเศษ !!! SEN Buffet สุดคุ้มในฮานอย  
หลงัอาหารน าชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้ า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนาม
และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้ าผสมผสานกบัเสียง
บรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆ จากคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวชีวติประจ าวนั 
ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย ท่านจะรู้สึกเหมือนวา่
หุ่นกระบอกนั้นมีชีวติจริง 
น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั THANG LONG OPERA HOTEL 4  ดาว หรือเทียบเท่า 
http://thanglongoperahotel.com/ 
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วันที่ส่ี   ฮานอย – เชียงใหม่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มือ้ที่ 8 )  
ชม   จัตุรัสบาดิงห์    ลานกวา้งที่ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไดอ่้านค าประกาศอิสรภาพของ 
เวยีดนามพน้จากฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศสอยูถึ่ง 84 ปี 
ท่านเขา้คารวะ สุสานโฮจิมินห์ บริเวณรอบนอก (ภายดา้นในที่ บรรจุศพ ของท่านโฮจิมินห์ จะปิด
ใหเ้ขา้ชมทุกวนัจนัทร์และศุกร์) ภายในบรรจุศพอาบน ้ ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ 

12.45 น.  ออกเดินทางกลบัสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์ เที่ยวบินที่  PG996 
14.50 น. เดินทางกลบัถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ... 
 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD” 
 
หมายเหตุ   ราคาและรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะ
การเมือง  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  
 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ / เด็ก ราคาท่านละ พกัเดี่ยว จา่ยเพ่ิม  

20 – 23 มิ.ย. 62 18,888.- 2,500.- 
13 – 13 ก.ค. 62 17,888.- 2,500.- 
09 – 12 ส.ค. 62 17,888.- 2,500.- 
26 – 29 ก.ย. 62 17,888.- 2,500.- 

 

อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 
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อัตรานี้รวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เชียงใหม่ –ฮานอย – เชียงใหม่ 
 ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ   
 ค่าบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมคัคุเทศกผ์ูช้  านาญ อ านวยความสะดวกตลอดรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าทิปและคนขบั   

 
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 
หมายเหตุ 

- 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

- 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย
หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางในทางเส่ือมเสียหรือ
ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านไดไ้ม่วา่จ  านวนทั้งหมด
หรือบางส่วน 

- 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และ
อ่ืนๆ ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิม่ที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่างๆ 

- 

บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีาอนัสืบเน่ืองมาจากผูเ้ดินทางเอง และบริษทัฯ จะไม่
รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่าง
ดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 


