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ก าหนดเดนิทาง   9-14 สงิหาคม 2566 

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

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

09.35น. เดินทางถึงฮานอย  เดินทางสู่เมืองเหงี๊ยะโหล   ระยะทางประมาณ 205 กม. 

เท่ียง ถึงเหงี๊ยะโหล แวะรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      

จากนัน้  น าท่านชมวิวไรช่าในหุบเขาและวิวภเูขาสวยๆ ท่ีมองเห็นเนินเขาอยู่ซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ สวยงามมาก ใหเ้วลา
ท่านไดส้นกุสนานกบัการถ่ายรูปมมุต่างๆอย่างเพลิดเพลิน 

  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัในตวัเมืองเหงี๊ยะโหล 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารในโรงแรม  3* เหงี๊ยะโหล 

วันที่สอง ตูเล๋ – หมู่กางจ๋าย                (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้น าท่าน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองตูเล๋ เกบ็ภาพๆบรรยากาศนาขา้วขัน้บนัได 
อนักวา้งใหญ่เต็มภูเขา เท่ียวชมมุมอื่นๆ ของตเูล๋ ชม ถ ้านางฟ้า (Tien Nu Cave ) ชมภายในถ ้าที่ประดบั
ตกแต่งดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแต่ละกอ้นจะมลีกัษณะคลา้ยกบัสตัวน์านาชนิดตามแตจ่นิตนาการ 
เดนิเล่นววิสวยๆ ทีส่ะพานแขวน เป็นสะพานไมข้า้มแม่น ้าเลก็ๆ แต่เป็นเหมอืนเสน้เลอืดใหญ่ทีเ่ลี้ยงชวีติ
ของคนในทอ้งถิน่ บรรยากาศร่มรื่นและมเีสน่หม์าก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ในตเูล๋ 
เดินทางสู่หมู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai) หมู่กางจ๋าย เป็นอ าเภอหน่ึง
ในจังหวัดเอียนบ๊าย (YenBai) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
เวียดนาม เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหน่ึงท่ีนักเดินทางใฝ่ฝันอยากจะ
ไปเยือนชมความมหัศจรรยแ์ห่งหุบเขาอันเขียวขจีท่ีทอดยาว ระหว่าง
ทางแวะถ่ายรูปสวยๆ ท่ีมอียู่มากมายตลอดทาง   



 
ถึงแลว้ **น่ังมอเตอร์ไซดช์มวิวนาขั้นบันได และถ่ายรูปคู่กับจุดไฮไลทข์องหมู่กางจ๋าย ถาดข้าวเมิม
โซย (Mam Xoi) ท่ีดแูลว้เหมือนกับลานจอดเฮลิคอปเตอรท่์ามกลางทุ่งนา เก๋ไก๋ สวยงามเหมือนภาพวาดท่ี
เราจะป้ันแต่งอย่างไรก็ไดต้ามจินตนาการ  จากนัน้เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 3 * เมืองหมู่กางจ๋าย   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

วันที่สาม หมู่กางจ๋าย                 (B/L/D) 

04.30 เชา้นีน้  าท่าน **น่ังมอเตอรไ์ซคไ์ปยังอีกจุดไฮไลทข์องหมู่จางจ๋ายอีกคร้ังเพื่อ ชมพระอาทิตยข์ึน้ 

 ชมนาเกือกมา้ “โด่ยม๊องเงื่อ” ท่ียอดขา้วสะทอ้นกับแสงอาทติย์เป็นสีทอง มองเห็นแสงยามเชา้สวยจบัใจ
กว่าท่ีคุน้ตาในทกุวนั เชา้นีเ้ป็นวนัพิเศษอีกวนัท่ีจะสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ท่านไม่รูลื้ม  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้   

 อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทับใจนาขั้นบันไดอย่างเต็มท่ี ท่ีมีทัง้ทุ่งนากวา้ง วิวภเูขากวา้งไกลสุดตา 
ท่านจะไดส้ัมผัสวิถีชาวนาท่ีเป็นธรรมชาติแทจ้ริงของชาวเวียดนาม ชาวบา้นสวมหมวกสะพายย่ามออกไป
ดแูลทุ่งนาท่ามกลางแสงตะวันสาดสะทอ้นนาขา้วมองเป็นสีทองไดง้ามงดงามน่าประทับใจยิ่งนัก หลีกหนี
จากความวุ่นวายแออดัของชาวเมือง ไดส้ดูอากาศแสนบริสทุธิ์ท่ีหาไดย้ากยิ่งในชีวิตประจ าวนัของเรา 

เท่ียง แวะรบัประทานอาหารกลางวนั และด่ืมด ่าบรรยากาศแบบสบายๆ 

15.00 น. น าท่านไปยังป่าไผ่ของโด่ยม๊องเงือ ชมโรงเก็บขา้วโพดในแบบชาวบา้นท่ีจะใหค้วามรูสึ้กสบายใจ ไดอ้ยู่กับ
ธรรมชาติเชิงวิถีชีวิตและรอเก็บภาพแสงเย็นกนัท่ีน่ี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร    เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 3 * เมืองหมู่กางจ๋าย   

 

วันที่สี ่  หมู่กางจ๋าย – ฮานอย                 (B/L/D) 

เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้  จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ฮานอย (เดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) 

เท่ียง รบัประทาอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารระหว่างทาง 

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

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 3* ฮานอย 

วันที่ห้า  ฮานอย – วัดตามจุ๊ก- นิญบิญ               (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 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 าท่านเดินทางไปยงัจงัหวดัห่านาม ห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 60 กิโลเมตร (เดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) น าท่านเท่ียวชมวัดตามจุ๊ก เป็นวัดท่ีมีพื ้นท่ีกว้างใหญ่และมีทัศนียภาพท่ีสวยงามมาก 
โดยเฉพาะดา้นหนา้สระน า้มีภเูขาเล็กๆ 6 ลกู ดา้นหลงัมียอดเขา 7 ยอด ลอ้มรอบดว้ยป่าเขาท่ีรม่เย็นสดชื่น
ตลอดทัง้ปี  วดัตามจุ๊กมีส่ิงปลูกสรา้งหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท ้วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตาม
กวาน และศูนยป์ระชมุนานาชาติกลางสระน า้  โดยในวดัหงอกท่ีตัง้บนยอดสงูสุดบูชาพระพุทธรูปท่ีท าจาก
หินทับทิมหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบจากแท่นหินแกรนิตแดงโดยฝีมือของช่างชาวอินเดีย ซึ่งส่ิงท่ี
พิเศษในการสรา้งวดันีคื้อจะไม่ใชก้าวหรือปุนซีเมนตใ์นการประสานแท่นหินต่างๆ เมื่อท่านมาท่ีน่ีแลว้ท่าน
จะรอ้งว๊าวอา้ปากคา้ง เพราะว่าวิวท่ีน่ีสวยอลงัการมากจริงๆ 
 จากนัน้เดินทางไปยงัเมืองนิญบิญ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อนัยุง้ เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Yen Nhi 3* เมืองบินบิน 

วันที่หก นิญบิญ – กรุงเทพฯ                (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  
07.30 น าท่านล่องเรือพายล่องตามคลอง (Trang An) ซึ่งสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหินปนู ชม ทิวทศันอ์นั

งดงามเขียวจี และบรรยากาศแสนสดซื่น ระหว่างทางน าท่านชมถ า้ต่างๆ ชมถ า้หินงอกหนิย้อยอนัน่า
มหศัจรรย ์ซึ่งซอ่นตวัอยู่ในความลึกของเทือกเขา  

11.00 จากนัน้น าท่านเดินทางไป วัดบ๋ายดิ๋น เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศเวียดนาม และเป็นส่วนหน่ึงของมรดก
โลกอทุยานแห่งชาติ จ่างอาน ท่ีองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็น  World Heritage ในปี 2016 ในตวัของ
พืน้ท่ีของวดันัน้ตัง้อยู่บนเขาทอดยาวตัง้แต่ตีนเขาจรดยอดเขา จากนัน้เดินทางกลบัเมืองฮานอย  

13.00  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Paradise Hotel (ทานชา้หน่อย) 
จากนัน้เดินทางเขา้สนามบิน  

17.00  รบัประทานอาหารเย็นในสนามบิน เช็คอินเพื่อบนิกลบัประเทศไทย  
20.50 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE565 
22:40 น. เดินทางถึงสวุรรณภมูิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ …. 
 
อัตราค่าบริการ  เดินทาง 16 ท่านขึน้ไป 
 

วันที่เดินทาง ราคาทัวร ์ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

9-14 สิงหาคม 2566 *โปรดสอบถามอีกคร้ัง*  

 

 



 
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 
 

 
 


