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บริษัท ชัยทัวร์ จ ำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

 

เช่ือว่าท่านเคยไปอ่าวฮาลองมาแลว้... 

แต่ครั้งนี้ ชัยทัวร์ ขอน าท่านสัมผัสอีกหลายซอกหลืบของเกาะแก่งต่างๆ 

พร้อมชมพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขา ชมแสงจันทร์สะท้อนน้ ายามค่ าคืน 

พักเรือหรู 5 ดาว พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ าโดยเชฟระดับ Michelin Star   

พิเศษ...แต่งกายชุดอ๋าวญ๋าย พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพอันงดงาม 

สนุกสนานกับการนั่งรถซิโคล่ ชมย่านเมืองเก่าฮานอย ในแบบที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อน 

            

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
    

ร่วมทริปพเิศษครบรอบ 35 ปี ชยัทัวร์ 
       ลอ่งอา่วฮาลอง กบัเรือหรู President Cruises 

เดนิทาง : ศุกรท์ี ่20 – จนัทรท์ี ่23 กนัยายน 2562 (4 วนั 3 คนื) 
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01. วันแรกของการเดินทาง                            กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง 
 

05.30 น.  พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทย (Row D) ประตู 2 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับ  
07.45 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 560 (1.50 ชม.) 
09.35 น.  ถึงสนามบินนอยใบ เมืองฮานอย  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   

เดินทางสู่ อ่าวหะล็อง หรือ อ่าวฮาลอง  (2 ชม.) เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย จังหวัดกว๋างนิญ ทางตอนเหนือของ
เวียดนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 1994  ถึงอ่าวฮาลอง เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีทัศนียภาพ
งดงามคล้ายๆ อ่าวอาร์เบอร์ดีนในฮ่องกง   
น าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น Queen Cable Car ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุคนได้มากถึง 250 คน / เที่ยว ซึ่งจะน าท่านข้ามทะเล
ระยะทาง 2,165 เมตร  เชื่อมต่อระหว่างสถานี Ocean station และ Sun station ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนภูเขา Ba Deo ระหว่างทาง
ท่านจะได้ชมความงามของอ่าวฮาลองเบย์ในมุม 360 องศา  

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
อิสระช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดกลางคืน  

ที่พัก    WYNDHAM LEGEND HOTEL , HALONG (5*) หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

02. วันที่สองของการเดินทาง                                             ล่องอ่าวฮาลอง 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านลงเรือ President Cruises เรือหรูระดับ 5 ดาว  ชมความงามของอ่าวฮาลองเบย์ (Halong Bay) ซึ่งได้รับการยกย่อง          
ให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1994  และเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องอินโดจีน (Indochine) มีเนื้อที่
ประมาณ 4,000 ตารางเมตร  ชมเกาะน้อยใหญ่ท่ีมีรูปร่างแปลกตาสวยงามกว่า 3,000 เกาะ 
- ฟังบรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดของเรือ 

อาหารกลางวันบนเรือ  

น าท่านขึ้นสู่ถ้ า Hang Sung Sot Caves (ถ้ าตกตะลึง) เป็นถ้ าขนาดใหญ่มาก ชมหินงอกหินย้อยจ านวนมาก มีรูปทรงต่างๆ  
แล้วแต่มุมมองแต่ละท่าน รับรองสวยแน่นอน เพราะได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว  สมควรแก่เวลากลับขึ้นเรือ 
- ดื่มชาพร้อมฟังเพลงอันไพเราะ  
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น าท่านขึ้น เกาะ Ti top Island สนุกสนานกับการว่ายน้ า หรือเดินป่า  

อาหารค่ าโดยเชฟระดับ Michelin Star  

พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ร่วมกิจกรรมตกหมึก 
 
  

 
 
 
 
 
03. วันที่สามของการเดินทาง                                                                   ฮาลอง – ฮานอย        
 

- ดื่มชา กาแฟ และของว่าง 
น าท่านนั่งเรือไม้ไผ่ (Bamboo Boat) หรือพายเรือคยัก (Kayak) เข้าชมถ้้า Luon Cave (ถ้ าลูออน) ท่ีซ่อนตัวอยู่ในหน้าผาที่สูงชัน  
น้ าบริเวณถ้ าใสราวกระจก สมควรแก่เวลาน าท่านกลับขึ้นเรือ 

อาหารเช้าบนเรือ 

น าท่านขึ้นจากเรือ จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองฮานอย (2 ชม.)  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย ย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย   
น าท่านนั่งรถซิโคล่ หรือรถสามล้อถีบ ชมย่านเมืองเก่าฮานอย ที่เรียกว่า “โอลด์ควอเตอร์” ซึ่งเป็นย่านที่ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิต
ในแบบดั้งเดิมของคนเวียดนาม  ซึ่งมีทั้งโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ และร้านค้ามากมาย 

อาหารค่ า  พร้อมร่วมสังสรรค์ 35 ปี กับชัยทัวร์ 

ที่พัก    INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE HOTEL (5*)  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 
 
 
04. วันที่สี่ของการเดินทาง                                                                                  ฮานอย – ฮาลองบก – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่จังหวัดนิงห์บิงห์ (Ninh Binh) (90 กม. / 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มชุ่มด้วยน้ า         
อันกว้างใหญ่จนได้รับขนานนามว่า “อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ประกอบด้วย เทือกเขา  
เนินเขาหินปูน  ที่ราบต่ า พ้ืนนาข้าว ท่ีล้อมรอบด้วยยอดเขาถึง 99 ยอด  น าท่านนั่งเรือพายที่แม่น้้าจ่างอาน (นั่งล าละ 4 ท่าน) 
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหล่ียมปากแม่น้ าแดง  เป็นพื้นที่ท่ีมีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ าหลายสายไหลลัดเลาะ 
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ส ำรองกำรเดนิทำง  :  ไปร์ท / เหมียว :  โทร. 0 2212 8431 ต่อ 124, 126    

                    Line ID: @chaitour  E-mail : outbound@chaitour.co.th  โทรสำร. 0 2211 0119   

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

บางส่วนจมอยู่ใต้น้ า และยังล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงท าให้สถานท่ีแห่งนี้งดงามตามธรรมชาติ เรือพายจะน าท่านลอดถ้ าประมาณ 
3 - 4 ถ้ า (ใช้เวลาล่องเรือราว 1.5 ชั่วโมง) แหล่งภูมิทัศน์จ่างอานแห่งนี้ได้เป็นมรดกโลกล าดับท่ี 8 ของเวียดนาม โดย Nation TV 
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2015   

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางกลับสู่ฮานอย (บริการเฝอร้อนๆ) 
น าท่านสู่สนามบินนอยใบ 
20.45 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 565 (1.50 น.)        
22.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ   

หมายเหตุ   ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสมของหมู่คณะ 
 

อตัรำคำ่บรกิำร  

 @ ท่านละ   43,500.-  บาท     
 @ พักเดี่ยวเพิ่ม   13,000.-  บาท   
 

อตัรำนีร้วม 

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทศันาจร (ตัว๋กรุ๊ป) โดยการบินไทย   
 2. ที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)         
 3. อาหารจดัเล้ียงทุกมื้อตามรายการ  
 4. ของวา่งและน้ าดื่มตลอดรายการ 
    5. ค่าภาษีสนามบิน ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 
 6. น าเที่ยวโดยรถโคช้ปรับอากาศ พร้อม Wi-Fi  
 7. ทุนประกันอุบัติเหตุทา่นละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท 
          - ผู้เอาประกันภัยอายุ 75 ปี ขึ้นไป  ความคุ้มครองลดลง 50%  
 8. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย และผู้น าทัวรจ์ากชยัทัวร์ดแูลตลอดการเดินทาง 
 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 -  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  
 -  ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์ ซักรีด และมินิบาร์  
 

ระเบยีบกำรส ำรองกำรเดนิทำง 

ทางชยัทัวร์ขออนุญาตเรียนแจง้สมาชกิเกีย่วกับระเบียบการส ารองการเดินทาง ดังต่อไปนี้ 
 1. ส ารองที่นั่งล่วงหน้า พร้อมยื่นเอกสารประกอบการเดินทาง และเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 
 2. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจริง         
 

เอกสำรกำรเดนิทำง 

           หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเหลือการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอยา่งนอ้ย 2 หน้า 
 
 
 

 

 
 
 

www.chaitour.co.th 


