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ก าหนดเดินทาง   3-8 ก.ย. 2565 

วันแรก  ฮานอย – เหงีย๊ะโหล – ตูเล๋                  (-/L/D) 

XX.XX ตามเวลานดัหมายในใบเตรยีมตวั (สง่ใหก้่อนเดินทางประมาณ 7 วนั) พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ 
07.45 น. เหินฟ้าสูก่รุงฮานอย โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE560 

09.35น. เดินทางถึงฮานอย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองรบักระเป๋าเดินทางเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางสูเ่มืองเหงี๊
ยะโหล ชมวิวทิวทศันข์องเวียดนามเหนืออนัอดุมสมบรูณ ์ระยะทางประมาณ 205 กม. 

เที่ยง แวะรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      

จากนัน้ เดินทางถึงเมืองเหงี๊ยะโหล ผ่านชมความงามของนาขัน้บนัได จากนัน้
เดินทางต่อจนถึงเมืองตูเล๋ ชมนาขัน้บันไดทัง้แนวราบตลอดจนถึงบน
เขา ให้เวลาท่านได้ชมและซึมซับความงามของธรรมชาติท่ามกลาง
ความเขียวชอุ่มของนาขั้นบันได้อย่างเต็มที่  น าท่านเดินขึน้หอคอย
ถ่ายภาพสวยๆของนาขัน้บนัได ไดเ้วลาสมควรน าท่านเขา้สูท่ี่พกั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
พกัผ่อนชมวิวหมู่บา้นตามอธัยาศยั ที่พกัระดบั 3* ที่เมืองตเูล๋ 

วันทีส่อง ตูเล๋ – หมู่กางจา๋ย                (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้น าท่าน ชมวิวทิวทัศนข์องเมืองตูเล๋ เก็บภาพๆบรรยากาศนาขา้วขัน้บนัได 
อนักวา้งใหญ่เต็มภูเขาในยามเชา้ ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่หมู่กางจ๋าย 
(Mu Cang Chai) หมู่กางจ๋าย เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดเอียนบ๊าย 
(YenBai) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม เป็นจุดหมาย
ปลายทางแห่งหนึ่งที่นักเดินทางใฝ่ฝันอยากจะไปเยือนชมความ
มหศัจรรยแ์ห่งหบุเขาอนัเขียวขจีที่ทอดยาว ระหว่างทางแวะถ่ายรูปสวยๆ 
ที่มีอยู่มากมายตลอดทาง น าท่านชมและถ่ายรูปจุดไฮไลทข์องหมู่กาง



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

จ๋ าย  ถาดข้ าว เมิ ม โซย  (Mam Xoi) ที่ ดู แ ล้ว เหมื อนกับ ลานจอด
เฮลิคอปเตอรท์่ามกลางทุ่งนา 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ น าท่านเที่ยวชม ถ ้านางฟ้า (Tien Nu Cave ) ชมภายในถ ้าที่ประดับ

ตกแต่งด้วยแสงสสีวยงาม หนิแต่ละก้อนจะมลีกัษณะคล้ายกบัสตัว์นานา
ชนิดตามแต่จนิตนาการ 
เขา้สูโ่รงแรมที่พกัที่ระดบั 3 * เมืองหมู่กางจ๋าย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันทีส่าม หมู่กางจ๋าย                 (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการนั่งมอเตอรไ์ซคไ์ปยงัอีกจดุไฮไลทข์องหมู่
จางจ๋าย ชาวบา้นเรยีกสถานท่ีนีว้่า โด่ยม๊องเงอื หรอืคนไทยรูจ้กัในช่ือ “เนินขา้วรูปมา้” 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจนาขัน้บันไดอย่างเต็มที่ ที่มีทัง้ทุ่ง
นากวา้ง วิวภเูขากวา้งไกลสดุตา ท่านจะไดส้มัผสัวิถีชาวนาที่เป็นธรรมชาติ
แทจ้รงิของชาวเวียดนาม ชาวบา้นสวมหมวกสะพายย่ามออกไปดแูลทุ่งนา
ท่ามกลางแสงตะวันสาดสะท้อนนาข้าวเขียวขจี มองเป็นสีทองได้งาม
งดงามน่าประทับใจยิ่งนัก ท่านจะได้หลีหนีจากความวุ่นวายแออัดของ
ชาวเมือง ไดส้ดูอากาศแสนบรสิทุธ์ิท่ีหาไดย้ากยิ่งในชีวิตประจ าวนัของเรา 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูโ่รงแรมที่พกั ระดบั 3* เมืองหมู่กางจ๋าย 

 

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

เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเช้า  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดฟู๋ ทอที่อยู่ทางตอนเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 154 กม 

เที่ยง รบัประทาอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูป ไร่ชาลองก๊ก (The Long Coc Hill Tea) ท่านสามารถสมัผสัธรรมชาติของไร่
ชาขัน้บนัได ณ หมู่บา้นเต่ินเซิน จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชมธรรมที่ บงึโฮ่ลี ก่อนเดินทางกลบัมากยงัฮานอย 

 เดินทางถึงกรุงฮานอย อิสระช้อปป้ิง ที่  ถนน 36 สาย (36 Street) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือก
มากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที่ระลกึต่างๆ  

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   เขา้สูโ่รงแรมที่พกั ระดบั 3* 

วันทีห้่า  ฮานอย – นิญบญิ                (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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 น าท่านชม สุสานโฮจิมินห ์สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1973 เป็นอาคารสสุานของรฐับรุุษอาวโุสอดีตประธานาธิบดี
โฮจิมินห ์ซึ่งไดร้บัการอาบน า้ยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ: 
สสุานโฮจิมินหจ์ะปิดทุกวนัจนัทร ,์ วนัศุกร ์ตลอดทั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนสามารถชมได้
เพียงบริเวณภายนอก)ชม บ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห(์Uncle Ho Stilt 
House) ซึ่งครัง้หนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม ชม ธรรมเนียบรัฐบาล(Presidential 

Palace) ชม วัดเจดียเ์สาเดียว(One Pillar Pagoda) ที่มีอายกุว่า 400 ปี เป็นเจดียไ์มท้ี่มีความงดงามมาก 
ตัง้อยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบวัเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ีต านานกล่าวว่าใน
สมยัที่เวียดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจีนกษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่
สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัทีท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เมื่อไดม้าล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนีไ้ดม้ี
เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค์เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลงัจากที่พระองค์
ไดร้บัดาบมานัน้พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกครัง้และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีนท าใหบ้า้นเมืองสงบ
สุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้  น าท่านข้าม สะพาน

แสงอาทิตย(์The Huc Bridge) สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ น าท่านชม วัดหง๊อกเซิน วดัโบราณ
ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มี ความเช่ือว่าเต่าตวันีค้ือเต่าศกัดิ์สิทธ์ิ 
1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาชา้นาน จากนั้นเดินทางไปยังเมืองนิญบิญ ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เขา้สูโ่รงแรมที่พกั ระดบั 3* เมืองบินบิน 

วันทีห่ก นิญบญิ – กรุงเทพฯ                (B/L/D) 

เชา้ น าท่านไปยงัจดุไฮไลทข์องเมืองนิญบิญ ถ า้มัว (Hang Mua Cave) ซึง่เป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุในเมือง ซึง่
การขึน้ไปยงัจดุชมวิวนัน้ท่านจะตอ้งขึน้บนัไดขึน้ไปราว 486 ขัน้  

08.00 รบัประทานอาหารเชา้ 
 น าท่านล่องเรือพายล่องตามคลอง (Trang An) ซึ่งสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหินปนู ชม ทิวทศันอ์นั

งดงามเขียวจี และบรรยากาศแสนสดซื่น ระหว่างทางน าท่านชมถ า้ต่างๆ ซึ่งจะผ่านนาขา้วทัง้สองขา้งทาง 
ชมถ า้หนิงอกหนิย้อยอนัน่ามหศัจรรย ์ซึง่ซอ่นตวัอยู่ในความลกึของเทือกเขา  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
จากนัน้น าท่านเดินทางไป วัดบ๋ายด๋ิน เป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุในประเทศเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งของมรดก
โลกอุทยานแห่งชาติ จ่างอาน ที่องคก์ารยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ป็น  World Heritage ในปี 2016 ในตัวของ
พืน้ที่ของวดันัน้ตัง้อยู่บนเขาทอดยาวตัง้แต่ตีนเขาจรดยอดเขา จากนัน้เดินทางกลบัเมืองฮานอย  

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตคารในเขตสนามบินนอยบา่ย  
เช็คอินเพื่อบินกลบัประเทศไทย  

20.50 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE565 
22:40 น. เดินทางถึงสวุรรณภมูิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ …. 
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อัตราค่าบริการ (บาท)  

ก าหนดเดินทาง พัก 2 ท่านต่อห้อง พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

3-8 ก.ย. 2565 31,900.- 4,800.- 
** เป็นการประมาณราคาล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบราคาอีกคร้ัง ** 

 

การส ารองทีน่ั่ง และเงือ่นไขการช าระเงนิ 
-       กรุณาส ารองที่นั่ง + เงินมดัจ าท่านละ 12,000 บาท โดยการโอนเขา้บญัชีบรษิัทฯ  พรอ้มถา่ยรูปหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง  
 

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

• ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบั 3 ดาว   / ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ที่ระบไุวใ้นรายการ  
• ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการ 
• มคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดินทาง   

• ประกนัอบุติัเหต ุรกัษาพยาบาล ระหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท ทัง้นีย้อ่มอยู่ในขอ้จ ากดัที่มกีารตกลงไวก้บั
บรษิัทประกนัชีวิต 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม : 
• ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดนิทาง 

• ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนต่างดา้ว 

• ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดินทาง ที่เกนิจากที่ทางสายการบินก าหนด  20 กิโลกรมัต่อท่าน 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น คา่อาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งพิเศษนอกรายการ,  ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด, ค่า
โทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

• ค่าภาษีมลูคา่เพิม่  7% และ หกัภาษี ณ ที่จา่ย 3%  (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษีที่ถกูตอ้ง โปรดแจง้ทางบรษิทัฯ ลว่งหนา้)    
• ค่าบรกิารยกกระเป๋าเขา้หอ้งพกั 

• ค่าทปิไกดท์้องถ่ินและคนขับรถ ทิปพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม   (20USD / ท่าน ตลอดทริป) 
• ค่าทปิหวัหน้าทัวรขึ์น้กับดูลพนิิจของท่าน 

• ค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพตา่งๆ 
• ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระทันหนั กฎการเขา้-ออกแต่ละประเทศ อุปกรณแ์ละกระบวนการทางการ

แพทยต์รวจเชือ้โควิด การพักโรงแรมกักตัวในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทย 
 

การยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดนิทางไทย และทางบรษิัทฯ เป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวีซา่ผ่านแลว้มกีารยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่มดัจ าทวัร ์
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-6 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มกีารการนัตีคา่มดัจ าที่พกัโดยตรง หรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนินัน้ๆ 
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หมายเหตุ  
• รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
• บรษัิทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในกรณีที่ ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเนื่องมาจาก  ความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน บรษิัทขนสง่ หรือ หนว่ยงานที่ใหบ้รกิาร ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิัทฯ 
หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัิเหตุ
ต่าง ๆ   จะไมม่ีการคืนเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าทา่นสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารที่ท่านไดช้ าระไว้
แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดนิทาง
ไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

• ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน ตาม
สถานการณด์งักลา่ว 

• พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของ
บรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 
 
 
 
 


