
                                              
 

                        
 
 

2559-60 : เข้าพรรษา 14-20 ก.ค./ปิยะ 21-27 ต.ค./วันพ่อ 2-8 ธ.ค./รัฐธรรมนูญ 8-15 ธ.ค. 
ปีใหม ่30 ธ.ค.-5 ม.ค./มาฆบชูา 10-15 ก.พ./จักรี 1-6 เม.ย./ฉัตรมงคล-วิสาขบูขา 4-10 พ.ค. 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ  :  เที่ยว 3 ประเทศ โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP. 
ไทย (นครพนม)-ลาว (ท่าแขก/แขวงค าม่วน)-เวียดนาม วิงห์-ฮานอย-ฮาลองเบย ์

  ฮาลอง :  มรดกโลกทางธรรมชาติ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ าเทียนกุง ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซาร์  

  ฮานอย : ทะเลสาบคืนดาบ ดูโชว์หุ่นกระบอกน้ า ช้อปปิ้งถนน 36 สาย สุสานโฮจิมินห์ 
  วิงห์     :  หมู่บ้านกิมเลียง บ้านเกิดท่านโฮจิมินท์ ชมถ้ าบิกดง-ตามก๊ก ฮาลองบก 
  ท่าแขก : เมืองชายแดนลาว แขวงค าม่วน ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย นครพนม  

 

  วันแรก  :  กรุงเทพฯ - นครพนม                                                                 พฤหัส 14 ก.ค. 59                                  
 

18.00 น.- รถออกจากหน้าธรรมศาสตร์ สนามหลวง บริการอาหาร+เคร่ืองดื่ม (1:ข้าวกล่อง) บนรถ+เดินทางสูน่ครพนม 
 

 วันที่สอง : นครพนม – ท่าแขก-น้ าพาว-จาลอ–เมืองวิงห์ เวียดนาม               ศุกร์ 15 ก.ค. 59                                               
 

05.30 น.- รุ่งอรุณที่นครพนม+บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (2)+จากน้ันเดินทางสูส่ะพานมิตร+สู่ด่าน ตม.ไทย-ลาว  
08.00 น.- นครพนม-ท่าแขก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง+ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ข้ามแม่นํ้าโขง 
เช้า         สู่แขวงคําม่วน สปป.ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันต่อรถโค้ชปรับอากาศเวียดนาม ออกเดินทางสู ่
              หมายเลข 12 เส้นทางผ่านป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามของธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงาม 
12.00 น.- บริการอาหารกลางวันที่ (3)+เดินทางสู่ ด่านน้ าพาว ของ สปป.ลาว และ ด่านจาลอ ของเวียดนาม  
บ่าย        ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง+จากน้ันเดินทางสู่เมืองวิงห์ ซ่ึงใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม และเป็นบ้านเกิด 
              ของโฮจิมินห์ อดีตผู้นําเวียดนามที่ประชาชนทั้งประเทศนับถือ ถึงเมืองวิงห์  
เย็น/ค่ํา  - บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)+พักที่โรงแรม MUONGTHANHVINH HOTEL หรือเทียบเท่า ในเมืองวิงห ์
 

 วันที่สาม :  เมืองวิงห์ – กรุงฮานอย (เวียดนามเหนือ)                                    เสาร์  16 ก.ค. 59 
 

06.00 น.–บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (5)+เดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านกิมเลียง ซ่ึงเป็นบ้านเกิดของท่านโฮจิมินท ์ 
              อดีตประธานประเทศ+ได้ชือ่ว่าบิดาของชาวเวียดนาม+เดินทางสูเ่มืองแซงฮวา ตามทางหลวงหมายเลข 1A 
12.00 น.–บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารเมืองแซงฮวา (6)+เดินทางต่อไปฮานอยเมืองหลวงเวียดนาม+ผ่านเมืองนิงบิ่ง  
              ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามสมัยกษัตริย์ติงโบลิ้ง (ครองราชย์ ค.ศ.968)+ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ 
              ถ้ าบิกดง-ตามก๊ก (BICHDONG-TAMKOK) ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างงดงาม ท่านจะได้เห็นพฤกษาชาต ิ
              เขียวชอุ่มปกคลุมภูเขาหิน และวัดที่สร้างข้ึนในถ้ําและตามไหล่เขา+ผ่านชมเรือกระจาดล่องตามสายธารคด 
              เลี้ยวตามเชิงเขา+ทัศนียภายไม่ต่างกับฮาลองเบห์ จึงได้สมยานามว่าฮาลองเบห์บกของ จ.นิงบิ่ง ทางภาค 
              เหนือของเวียดนาม จากนครวิงห์ถึงกรุงฮานอยจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่นเวียดนาม 
1800 น.-  ถึงกรุงฮานอยเข้าพักที่โรงแรม+บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (7)+ไปชมการแสดงหุ่นกระบอกในนํ้า ซึ่งม ี

              แห่งเดียวในโลก+ชมกรุงฮานอยอยู่ในยามราตรี+พักที่โรงแรม CWD Hotel/First Eden Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  :  ฮานอย – ฮาลองเบห์                                                                    อาทิตย์  17 ก.ค. 59 
 

06.00 น. - บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (8)+เดินทางไปเยี่ยมชม “สุสานลุงโฮ” ศพอาบน้ ายาอดีตประธานโฮจิมินท ์ 
เช้า          ทีเ่คารพรักของชาวเวียดนาม ซ่ึงเก็บไว้ตั้งแต่ ค.ศ.1969+เยี่ยมชมบ้านพักของมุขบุรุษวีรชนแห่งเวียดนาม  
               ผู้นําทีเ่ป็นที่พักและเป็นที่ทํางานของท่านโฮจิมินท+์ชมวัดเสาเหลี่ยม หรือ วัดเจดีย์เสาเด่ียว สถานที่บูชา 
               เจ้าแม่กวนอมิ มีพระพุทธรูปเป็นที่เคารพบูชาที่เก่าแก่ของชาวเวียดนาม สร้างมาได้เกือบพันกว่าปแีล้ว+ 
               เยี่ยมชมสถาบันการศึกษา วันเมียวก๊อกตือย๊า มหาวิทยาลักแห่งแรกของเวียดนามที่สร้างมาได้ 900 กว่าป+ี   
                
 
 
                
 
                
 
 
 

 

 

   



               ชมพิพิธภัณฑ์ทหารสถานที่แสดงรูปภาพบรรยายถึงการต่อสู้ปฏิวัติของชาวเวียดนาม มีรถถังอาวุธสงคราม 
               ยุทโธปกรณ์ เช่น หอกดาบปลาย ปืนเล็ก จนถึงอาวุธทันสมัย เช่น ปืนใหญ่ รถถัง จรวด เคร่ืองบินไอพ่น และ 
               ซากเคร่ืองบินบี 52 ของอเมริกาที่ถูกทหารเวียดนามยิงตกในสนามรบเวียดนาม+ทําให้เห็นมโนภาพการต่อสู ้
               กล้าหาญของชาวเวียดนามที่ฮานอย สมัยสงครามต่อต้านฝร่ังเศสและอเมริกาในอดีต+การต่อสู้กับกองทัพ 
               อเมริกา ใน 12 วัน 12 คืน ปี ค.ศ.1972+เที่ยวชมสระคืนตม (HOHCAN KIEM)+วัดงอกเซิน  
              (NGOK SERN)+สะพานเทฮุก (สะพานแดง) เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าของชาวเวียดนามที่มีมาแต่โบราณกาล 
12.00 น. - บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (9)+ออกเดินทางสูฮ่าลองเบห์ ตามทางหลวงหมายเลข 5 ผ่านเมืองฮาเยือง  
บ่าย         จังหวัดในภาคเหนือเวียดนาม กําลังพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม+ชมและเลือกซ้ือสินค้าราคาถูกของคน 
               พิการ เช่น เย็บปักถักร้อย เคร่ืองทอ เพชรพลอย+เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม New Star Hotel  หรือเทียบเท่า 
18.00 น. - ถึงเมืองฮาลองเบห์+บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (10)+เที่ยวชมฮาลองเบห์ เมืองชายฝ่ังทะเล 
               ของอ่าวฮาลองเบห์ในยามราตรี ท่านจะได้เห็นเรือประมง เรือเดินสมุทรนานาชนิด จอดอยู่ในอ่าวยามราตรี 
 

  วันที่ห้า  :   ฮาลองเบห์ – วิงห์                                                                จันทร์  18 ก.ค. 59 
 

06.00 น.- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+เดินทางสูท่่าเรือโห่งไก เพื่อล่องเรือมังกร ชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง  
เช้า/เที่ยง หมายถึง อ่าวที่มงักรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวน้ีเมื่อคร้ังดึกดําบรรพ์  เชิญท่านสัมผัสจากความงดงาม 
                และสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก ้เมือวันที่ 
               17 ธ.ค. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แตง่แต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ 
               สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองน้ัน 
               ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจํานวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเน้ือที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็น 
               ส่วนหน่ึงของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต+้ชมถ้ าเทียนกุง (TIAEN KUNG) หรือถ้ านางฟา้ ชมหินงอกหิน 
               ย้อยต่างๆ ภายในถ้ําที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแตจ่ะ 
               จินตนาการ เช่น มงักร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รัก ฯลฯ+ชมกระชังปลาของชาวประมง โดยจะสร้าง 
               แพและกะชังไว้สําหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลาฯ และ “ไฮไลท”์ สําคัญ คือ เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็นที ่
               ระลึกกับ “เกาะไก่ชน” สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง+บริการอาหารกลางวันบนเรือ เมนูซีฟู๊ด ครบสูตร ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น.–บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (12) และพักผ่อนบนเรือสําราญ ด้วยอาหารทะเลสดๆ นําคณะเที่ยวชมทัศนียภาพ 
              ในอ่าวเป็นเวลา 4 ชั่วโมง+จากน้ันข้ึนฝั่งต่อรถทัวร์เดินทางต่อไปนครวิงห+์ผ่านเมืองฮายฟอง-เมืองท้ายบิ่ง 
18.00 น.- ถึงเมืองวิงห+์บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (13)+พักที่โรงแรม Muongthanhvinh Hotel หรือเทียบเท่า 
  

  วันที่หก : เมืองวิงห์ เวียดนาม – ลาวเวียงจันทน์ – นครพนม                         อังคาร 19 ก.ค. 59     
 

05.00 น.  – บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (14)+ออกเดินทางจากเมืองวิงห์เวียดนาม มุ่งสู่ชายแดนเวียดนาม – ลาว  
12.00 น.  – บริการอาหารเที่ยงที่ตลาดหลักซาว (15) ประเทศลาว +ถึง ตม.ลาว ให้ทุกท่านซ้ือของฝาก ร้านปลอดภาษี  
17.00 น.  - ข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ไทย ผ่านด่าน ตม.+ช้อปปิ้งที่ตลาดนครพนม+บริการอาหารเย็น+เดินทางกลับ 
 

 วันที่เจ็ด :  นครพนม – กรุงเทพฯ – ราชบุรี                                                  พุธ  20 ก.ค. 59 
 

05.00 น.   กลับถึงกรุงเทพฯ – โดยสวัสดิภาพ ณ จุดรับ-ส่ง พร้อมเก็บความทรงจําและความประทับใจ  
 

 

เงื่อนไขรายการทัวร์ : อัตราค่าบริการ ท่านละ 11,111.- บาท (พกัเด่ียวเพิ่ม 4,000 บาท) 

วันรับ Passport จ่ายมัดจ าก่อน 5,000.- บาท และส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน 
 
 

 

 

อัตราน้ีรวม :-  - ค่ารถโค้ชไป-กลับไทย-พม่า+ค่ารถโคช้ปรับอากาศ+ค่าโรงแรม 4 คืน+ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
                     - ค่ามัคคุเทศก+์ค่าประกันอุบัติภัย 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์+ค่าอาหารตามที่ระบุไว ้
อัตราน้ีไม่รวม :- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว+ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น  ๆนอกเหนือที่ระบไุวใ้นรายการ  
    - ค่าทิปไกด์พม่า+คนขันรถ+เด็กรถ+หัวหน้าทัวร์ไทย เก็บทิปรวม ท่านละ 300-400 บาท (หรือใหต้ามความเหมาะสม) 
เอกสารเดินทาง : ใชห้นังสือเดินทาง (Passport) อายุการใช้งานเหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (ส่งหน้า Passport ไปให้ก่อน) 
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหมาะสม กรณีจําเป็นต้องเปลี่ยนสายการบิน บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

รายการทัวร์น้ีแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ถ้าท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆหรือถูกปฏิเสธเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี  

 

    


