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ก าหนดเดนิทาง   13-18 ส.ค. 2565 

วันแรก  ฮานอย – เหงี๊ยะโหล – ตูเล ๋                 (-/L/D) 

XX.XX ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั (ส่งใหก้่อนเดินทางประมาณ 7 วนั) พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ 
07.45 น. เหินฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE560 

09.35น. เดินทางถึงฮานอย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองรบักระเป๋าเดินทางเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองเหงี๊
ยะโหล ชมวิวทิวทศันข์องเวียดนามเหนืออนัอดุมสมบูรณ ์ระยะทางประมาณ 205 กม. 

เท่ียง แวะรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      

จากนัน้ เดินทางถึงเมืองเหงี๊ยะโหล ผ่านชมความงามของนาขั้นบนัได จากนั้น
เดินทางต่อจนถึงเมืองตูเล๋ ชมนาขั้นบันไดทั้งแนวราบตลอดจนถึงบน
เขา ให้เวลาท่านได้ชมและซึมซับความงามของธรรมชาติท่ามกลาง
ความเขียวชอุ่มของนาขั้นบันได้อย่างเต็มท่ี  น าท่านเดินขึน้หอคอย
ถ่ายภาพสวยๆของนาขัน้บนัได ไดเ้วลาสมควรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
พกัผ่อนชมวิวหมู่บา้นตามอธัยาศยั ท่ีพกัระดบั 3* ท่ีเมืองตเูล๋ 

วันที่สอง ตูเล๋ – หมู่กางจ๋าย                (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้น าท่าน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองตูเล๋ เกบ็ภาพๆบรรยากาศนาขา้วขัน้บนัได 
อนักวา้งใหญ่เต็มภูเขาในยามเชา้ ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่หมู่กางจ๋าย 
(Mu Cang Chai) หมู่กางจ๋าย เป็นอ าเภอหน่ึงในจังหวัดเอียนบ๊าย 
(YenBai) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม เป็นจุดหมาย
ปลายทางแห่งหน่ึงท่ีนักเดินทางใฝ่ฝันอยากจะไปเยือนชมความ
มหศัจรรยแ์ห่งหบุเขาอนัเขียวขจีท่ีทอดยาว ระหว่างทางแวะถ่ายรูปสวยๆ 
ท่ีมีอยู่มากมายตลอดทาง น าท่านชมและถ่ายรูปจุดไฮไลทข์องหมู่กาง
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จ๋ า ย  ถาดข้ าว เมิ ม โซย  (Mam Xoi) ท่ี ดู แล้ว เหมื อนกับ ลานจอด
เฮลิคอปเตอรท่์ามกลางทุ่งนา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ น าท่านเท่ียวชม ถ ้านางฟ้า (Tien Nu Cave ) ชมภายในถ ้าที่ประดับ

ตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมลีกัษณะคล้ายกับสตัว์นานา
ชนิดตามแตจ่นิตนาการ 
เขา้สู่โรงแรมท่ีพกัท่ีระดบั 3 * เมืองหมู่กางจ๋าย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

วันที่สาม หมู่กางจ๋าย                 (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนั้นน าท่านเปล่ียนบรรยากาศโดยการนั่งมอเตอรไ์ซคไ์ปยังอีกจุดไฮไลทข์องหมู่
จางจ๋าย ชาวบา้นเรียกสถานท่ีนีว้่า โด่ยม๊องเงือ หรือคนไทยรูจ้กัในชื่อ “เนินขา้วรูปมา้” 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 

 อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทับใจนาขัน้บันไดอย่างเต็มท่ี ท่ีมีทัง้ทุ่ง
นากวา้ง วิวภเูขากวา้งไกลสดุตา ท่านจะไดส้มัผสัวิถีชาวนาท่ีเป็นธรรมชาติ
แทจ้ริงของชาวเวียดนาม ชาวบา้นสวมหมวกสะพายย่ามออกไปดแูลทุ่งนา
ท่ามกลางแสงตะวันสาดสะท้อนนาข้าวเขียวขจี มองเป็นสีทองได้งาม
งดงามน่าประทับใจยิ่งนัก ท่านจะได้หลีหนีจากความวุ่นวายแออัดของ
ชาวเมือง ไดส้ดูอากาศแสนบริสทุธิ์ท่ีหาไดย้ากยิ่งในชีวิตประจ าวนัของเรา 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ระดบั 3* เมืองหมู่กางจ๋าย 

 

วันที่สี ่  หมู่กางจ๋าย – ฟู๋ ทอ – ฮานอย                (B/L/D) 

เชา้ หลังรับประทานอาหารเช้า  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดฟู๋ ทอท่ีอยู่ทางตอนเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 154 กม 

เท่ียง รบัประทาอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป ไร่ชาลองก๊ก (The Long Coc Hill Tea) ท่านสามารถสัมผัสธรรมชาติของไร่
ชาขัน้บนัได ณ หมู่บา้นเต่ินเซิน จากนัน้น าท่านล่องเรือชมธรรมท่ี บึงโฮ่ลี ก่อนเดินทางกลบัมากยงัฮานอย 

 เดินทางถึงกรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้ง ท่ี ถนน 36 สาย (36 Street) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือก
มากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ  

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ระดบั 3* 

วันที่ห้า  ฮานอย – นิญบิญ                (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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 น าท่านชม สุสานโฮจิมินห ์สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1973 เป็นอาคารสสุานของรฐับุรุษอาวโุสอดีตประธานาธิบดี
โฮจิมินห ์ซึ่งไดร้บัการอาบน า้ยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งท่ีควบคุมอุณหภูมิคงท่ี (หมายเหตุ: 
สุสานโฮจิมินหจ์ะปิดทุกวันจันทร ,์ วันศุกร ์ตลอดทัง้แต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนสามารถชมได้
เพียงบริเวณภายนอก)ชม บ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์(Uncle Ho Stilt 
House) ซึ่งครั้งหน่ึงใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม ชม ธรรมเนียบรัฐบาล(Presidential 

Palace) ชม วัดเจดียเ์สาเดียว(One Pillar Pagoda) ท่ีมีอายกุว่า 400 ปี เป็นเจดียไ์มท่ี้มีความงดงามมาก 
ตัง้อยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบวัเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ีต านานกล่าวว่าใน
สมัยท่ีเวียดนามท าสงครามสูร้บกับประเทศจีนกษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่
สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัทีท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งนีไ้ดม้ี
เต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค์เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์
ไดร้บัดาบมานัน้พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอีกครัง้และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีนท าใหบ้า้นเมืองสงบ
สุข เมื่อ เสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่านข้าม สะพาน

แสงอาทิตย(์The Huc Bridge) สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ น าท่านชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ
ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมี ความเชื่อว่าเต่าตวันีคื้อเต่าศกัด์ิสิทธิ์ 
1 ใน 2 ตัวท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาช้านาน จากนั้นเดินทางไปยังเมืองนิญบิญ ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ระดบั 3* เมืองบินบิน 

วันที่หก นิญบิญ – กรุงเทพฯ                (B/L/D) 

เชา้ น าท่านไปยงัจดุไฮไลทข์องเมืองนิญบญิ ถ า้มวั (Hang Mua Cave) ซึ่งเป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุในเมือง ซึ่ง
การขึน้ไปยงัจดุชมววินัน้ท่านจะตอ้งขึน้บนัไดขึน้ไปราว 486 ขัน้  

08.00 รบัประทานอาหารเชา้ 
 น าท่านล่องเรือพายล่องตามคลอง (Trang An) ซึ่งสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน ชม ทิวทศันอ์ัน

งดงามเขียวจี และบรรยากาศแสนสดซื่น ระหว่างทางน าท่านชมถ า้ต่างๆ ซึ่งจะผ่านนาขา้วทัง้สองขา้งทาง 
ชมถ า้หนิงอกหินย้อยอนัน่ามหศัจรรย ์ซึ่งซ่อนตวัอยู่ในความลึกของเทือกเขา  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
จากนัน้น าท่านเดินทางไป วัดบ๋ายดิ๋น เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศเวียดนาม และเป็นส่วนหน่ึงของมรดก
โลกอุทยานแห่งชาติ จ่างอาน ท่ีองค์การยูเนสโกป้ระกาศให้เป็น  World Heritage ในปี 2016 ในตัวของ
พืน้ท่ีของวดันัน้ตัง้อยู่บนเขาทอดยาวตัง้แต่ตีนเขาจรดยอดเขา จากนัน้เดินทางกลบัเมืองฮานอย  

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตคารในเขตสนามบินนอยบ่าย  
เช็คอินเพื่อบินกลบัประเทศไทย  

20.50 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE565 
22:40 น. เดินทางถึงสวุรรณภมูิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ …. 
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อัตราค่าบริการ (บาท)  

ก าหนดเดนิทาง พัก 2 ท่านต่อหอ้ง พักเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

13-18 ส.ค. 2565 31,900.- 4,800.- 
** เป็นการประมาณราคาล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบราคาอีกคร้ัง ** 

 

การส ารองที่นั่ง และเง่ือนไขการช าระเงิน 
-       กรุณาส ารองที่นั่ง + เงินมดัจ าท่านละ 12,000 บาท โดยการโอนเขา้บญัชีบริษัทฯ  พรอ้มถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง  
 

อัตราค่าบริการรวม : 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบักรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ Eco Class 

• ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 3 ดาว   / ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ระบุไวใ้นรายการ  
• ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ 

• มคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

• ประกนัอบุติัเหต ุรกัษาพยาบาล ระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บั
บริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม : 
• ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง 

• ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

• ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดินทาง ที่เกินจากที่ทางสายการบินก าหนด  20 กิโลกรมัต่อท่าน 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกรายการ,  ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด, ค่า
โทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7% และ หกัภาษี ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษีที่ถกูตอ้ง โปรดแจง้ทางบริษัทฯ ล่วงหนา้)    
• ค่าบริการยกกระเป๋าเขา้หอ้งพกั 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขับรถ ทิปพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม   (20USD / ท่าน ตลอดทริป) 
• ค่าทิปหัวหนา้ทัวรขึ์น้กับดูลพินิจของท่าน 

• ค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพต่างๆ 
• ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงกระทันหัน กฎการเข้า-ออกแต่ละประเทศ อุปกรณแ์ละกระบวนการทางการ

แพทยต์รวจเชือ้โควิด การพักโรงแรมกักตัวในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทย 
 

การยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บค่ามดัจ าทวัร ์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-6 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการนัตีค่ามัดจ าที่พกัโดยตรง หรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
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หมายเหตุ  
• รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
• บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
• บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในกรณีที่ ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้ อนัเนื่องมาจาก  ความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัิเหตุ
ต่าง ๆ   จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไว้
แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง
ไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

• ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน ตาม
สถานการณด์งักล่าว 

• พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ
บริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

 
 
 
 
 


