
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12762 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

เชยีงใหม ่– หมกโจว – เชยีงใหม่

 

    สะพานแก้วรูปหัวใจเมืองหมกโจว 

  

 



 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง พฤษภำคม ถงึธนัวำคม 2562 
เทีย่วมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืฮำลองบก - วดับำ๋ยดงิห ์

เทีย่วเมอืงหมกโจว – ชมสวนชำรูปหวัใจ สวนดอกไม ้น ำ้ตก 
เทีย่งเมอืงฮำนอย – จตัรุสับำดงิห ์สุสำนโฮจมินิห ์วดัเสำเดยีว 

ชอ้งป้ิงสนิคำ้พืน้เมอืงมำกมำย ชมิอำหำรเวยีดนำมแท้ๆ  

 
 

วนัที ่1:  เชยีงใหม ่– ฮำนอย – นนิหบ์งิห ์– วดับำ๋ยดงิห ์                                                          

11.00 น. พรอ้มกันที ่ สนำมบนิเชยีงใหม ่ เคาน์เตอรส์ายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น.  

13.20 น.       ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม เทีย่วบนิที ่FD 870  

14.50 น.       เดนิทางถงึ สนำมบนินอยไบ กรงุฮำนอย หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ น า 

คณะออกเดนิทางสูเ่มอืงนนิหบ์งิห ์เทีย่วชมวดับา๋ยดงิห ์วดัทีใ่หญท่ีส่ดุในเวยีดนาม น าชมเจดยี ์ 

นมัสการขอพรเจา้แมก่วนอมิ และชมพระพทุธรปูสมัฤทธิ ์ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารในวดับา๋ยดงิห ์

เขา้สูท่ีพั่ก HOA LU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2:  นนิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืฮำลองบก – สวนชำรปูหวัใจ – หมกโจว                                                           
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

น าทุกท่านล่องเรอืชมฮาลองบก ผำ่นชมถ ำ้ตำมกก๊ (Tam Coc) ตามก๊กหมายถงึถ ้าสามถ ้า 
ตามต านานกลา่ววา่ถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้ทีน่ ้าทะเลยังท่วมถงึ 
ซึ่งยังคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลักฐาน  น าท่านลงเรือพายล่องตามแม่น ้ า  Hoang 
Long ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของภเูขาสองฝ่ังแมน่ ้า ซึง่มคีวามยาว
หลายกโิลเมตร ภำพทีป่รำกฏในระหวำ่งกำรเดนิทำงหลำยท่ำนเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิ
ของจนี  เพลดิเพลนิกับการ น ัง่เรอืกระจำด ล่องผ่านทอ้งน ้า ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ย
ใหญ ่สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นา 



 
 

  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงหมกโจว (Moc CHAU) (เมอืงหมกโจว ตัง้อยูเ่หนือระดับน ้าทะเล 1,050 
เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี และเต็มไปดว้ยดอกไมเ้กอืบตลอดทัง้ปี จนไดรั้บฉายาวา่
เมืองแห่งดอกไมน้านาพันธุ์  น าท่านเที่ยวชม โดยเฉพาะไร่ชำรูปหวัใจอันเป็นอีกหนึ่ง
เอกลักษณ์ของเมอืงนี ้ตอ่จากนัน้น าทา่นไปเก็บบรรยากาศสวนดอกไมต้ามฤดกูาล น าท่านเลอืก
ซือ้หาผลติภัณฑท์อ้งถิน่อันขึน้ชือ่ของเมอืงหมกโจว ไมว่า่จะเป็นชาตา่งๆ ผลไมอ้บแหง่ นม โย
เกริต์ ผลไมแ้ปลรปู  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

เขา้สูท่ีพั่ก MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  สะพำนแกว้ – Happy Land – น ำ้ตก Dai Yem – เมอืงฮวำบงิห ์                                                          

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 หลังอาหาร น าคณะเดนิทางไปเทีย่วชม สะพานแกว้ รูปหัวใจ สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ แห่ง
แรกของเวยีดนาม สะพานท าจากกระจกแกว้ ยาวทีส่ดุของเวยีดนาม สามารถมองลงสูพ่ืน้เบือ้ง
ล่างได ้เดนิขา้มสู่เกาะที่มีธารน ้าตก มสีวนดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาลและมีน ้าตก ธารน ้า
ธรรมชาตทิีง่ดงาม เป็นสถานทีพั่กผอ่นทางธรรมชาตแิหง่ใหมข่องเมอืงหมกโจว เริม่เปิดเขา้ชม 
30 เมษายน 62 เป็นตน้ไป 

 

จำกน ัน้ น ำทำ่นสูส่วน Happy Land ดนิแดนแหง่ดอกไมน้านาพันธุอ์ันตระการตา ใหท้่าน
เพลดิเพลนิกับดอกไมน้านาพันธุส์ุดลูกหูลูกตา และนอกจากนี้สถานทีน่ี้ยังมตีน้ไมศ้ักดิส์ทิธิท์ี่
ชาวทอ้งถิน่นยิมมาขอพร ไมว่า่จะเป็นเรือ่งความรัก การงาน การเงนิ ครอบครัว โดยการเขยีนค า
อธฐิานของทา่นลงบนผา้ไหมโดยใชส้ตีามเรือ่งทีจ่ะขอ ตอ่จากนัน้เขวีย้งผา้ไหมใหไ้ปผกูตดิกับ
ตน้ไม ้หากค าอธฐิานจะสัมฤทธิผ์ล ผา้จะขึน้ไปผกูตดิกับตน้ไม!้! อกีหนึง่จุดหมายปลายทางที่
นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจไปแวะเวยีนไมข่าดสาย 



 
 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้เทีย่วชมน ้าตก Dai Yem ทีส่วยงามร่มเย็น ใหท้่านไดพั้กผ่อนเดนิชมบรรยากาศรอบๆ
น ้าตก ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นกลับสูเ่มอืงฮวาบงิห ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

เขา้สูท่ีพั่กHOA BINH RESORT ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4:  ฮำนอย – จตัรุสับำดงิห ์– สสุำนโฮจมินิห ์– วดัเสำเดยีว – เชยีงใหม ่                                                          

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นแวะ ชมจตัรุสับำดงิห(์ถา่ยรปูดา้นนอก) จัตรัุสแหง่นีเ้ป็นสถานที ่ทีท่่านโฮจมินิห์ไดอ้า่น
ค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศส ในวันที ่2 กันยายน 
พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ถงึ 48 ปี จากนัน้น าชมสสุานโฮจมินิหท์ีบ่รรจุศพของท่าน
ประธานาธปิดโีฮจมินิหท์ีช่าวเวยีดนามใหค้วามเคารพอย่างมาก และแวะเขา้ไปชมบา้นพักของ
ทา่นโฮจมินิห ์พรอ้มไหวพ้ระขอพรทีว่ดัเจดยีเ์สาเดยีว กอ่นอ าลาเวยีดนาม 

  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนินอยไบ กรงุฮำนอย 

15.20 น. เดนิทางกลับสูโ่ดยสนามบนิเชยีงใหม ่เทีย่วบนิที ่FD 871 

16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภิาพ… 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่ก ับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง  ภ ัยทางธรรมชาติ  แต่ย ังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้เ ดินทาง เ ป็นส าค ัญ  (ราคา
ดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับสภาวะค่าเ งินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมี
การเรียกเก็บค่าน ้ ามันเพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้) 

 

 



 
 

อตัรำคำ่บรกิำร  

 

อตัรำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 800 บำท  
***ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของทำ่น*** 

 
 
 

 

วนัทีเ่ดนิทำง  หอ้งเตยีงคู ่  

นอน 2 ทำ่น  

เด็กมเีตยีงพกั 3 ทำ่น  

เด็กไมม่เีตยีง   

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

(สว่นสงูไมเ่กนิ 120 ซม)  

พกัเดีย่ว  

วนัที ่10-13 พฤษภำคม 2562 
ทปิไกด ์1,500 บำท 

13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่17-20 พฤษภำคม 2562 13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่13-16  กรกฎำคม 2562  13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่14-17 กรกฎำคม 2562 13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่18-21 กรกฎำคม 2562 13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่26-29 กรกฎำคม 2562 13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่09-12 สงิหำคม 2562  13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่11-14 ตลุำคม 2562 13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่23-26 ตลุำคม 2562 13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่24-27 ตลุำคม 2562 13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่05-08 ธนัวำคม 2562  13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่07-10 ธนัวำคม 2562 13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่23-26 ธนัวำคม 2562 13,899.- 13,899.- 5,900.- 

วนัที ่28-31 ธนัวำคม 2562 13,899.- 13,899.- 5,900.- 



 
 

 

อตัรำนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทศันาจร  

 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  

 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามรายการระบ ุ

 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของบรษัิทประกนัภัยทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร  

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 
    แลกเปลีย่น (กรุณาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 800 บำทตลอดกำรเดนิทำง 

 ***ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของทำ่น*** 

เง ือ่นไขในกำรจอง 

 ช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังวันจองภายใน 24 ชัว่โมง ทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้เต็มจ านวนหรือ

บางสว่น ในกรณีทีท่า่นจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 

เนือ่งจำกเป็นรำคำต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอ
คนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก 
หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ ในรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  
รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง 
พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  

หมำยเหต ุ 

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุันใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้ 

 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวำมรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณี

ทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  
ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทาง

หรอืคนืเงนิได ้
 หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 โปรแกรมการดนิทางอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นในระหวา่งการเพือ่ความเหมาะสม 

 กรณีลอ่งเรอื หากสภาพอากาศไมเ่หมาะสมในการลอ่งเรอื บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารเดนิทาง

ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  
 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่ 

การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทาง

บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 

**ส าคญัมาก  กรุณาอยา่ลืม ** 

Passportมาในวนัเดินทาง 


