
บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 

โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้             รับคณะท่ี อ.เมืองนครพนม ขา้มสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เขา้สู่ลาวท่ี เมืองท่าแขก แขวงคาํม่วน ลาว 
                  มุ่งสู่ชายแดนลาว-เวยีดนามตามเสน้ทาง หมายเลข 8 ระหวา่งทางชมความงามอนัวิจิตรของ 
                  ป่าหินปูน ภูผาม่าน ประติมากรรมธรรมชาติท่ีหาชมไดย้ากยิง่  ป่าไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ ภูเขาหินปูน 
                  ยอดแหลมคมชูเด่น มากรูปแบบหลากหลายจินตนาการ อาเซ่ียนไดบ้นัทึกไวเ้ป็น ป่าอศัจรรย ์
บ่าย           ถึงจุดผา่นแดนออกจากลาวท่ีด่าน นํา้พร้าว เขา้สู่เวียดนามท่ีด่าน เกาแจว                                                             
เยน็            ถึง เมืองวนิห์ เขา้ท่ีพกั หรือเดินย ํา่ราตรีดูสาวเวียดนาม(ตามสมคัรใจ) 
 
 
 
เชา้            ออกเดินทาง สมัผสัวิถีชีวิตชาวชนบทเวยีดนาม ขยนั เอาจริงเอาจงั เห็นสภาพการขยายตวั 
            และการพฒันา หลายอยา่งน่าศึกษา 
บ่าย           ผา่น เมืองนิงห์บิงห์  เมืองไฮฟอง เมืองท่าเรือใหญ่อนัดบั 2 ของเวียดนาม มีโรงงานถ่านหิน                           

ฝุ่ นฟุ้ งกระจายดาํไปทั้งเมือง                  
เยน็        ถึง เมืองฮาลอง ฮาลองแปลวา่มงักรร่อนลงเพ่ือรําลึกถึงมงักรในสมยัโบราณ มีเร่ืองเล่า 
                  ขานสืบต่อกนัมาวา่ มงักรเคยร่อนลงท่ีอ่าวฮาลองน้ีในสมยัดึกดาํบรรพ ์อ่าวฮาลองเคยเป็น 
                  สมรภูมิท่ีสาํคญัในสงครามต่อตา้นการรุกรานจากทิศเหนือ และเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ 
                  มนุษยใ์นสมยัก่อนประวติัสาสตร์ยคุหินเก่าจนถึงยคุก่อนสาํริด ชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคนื                                       
                  ใกลท่ี้พกั สินคา้มากมายมาจากหลายแห่ง ใหเ้ลือกซ้ือ หรือ เดินย ํา่ราตรีต่อ(ตามสมคัรใจ)  
 
 
 

วนัท่ีสอง :  วินห ์- ฮาลอง 

เสนห่ฮ์านอย แดนเนรมติรฮาลอง 

วนัแรก :  นครพนม - วินห ์

ไปรถ-กลบัรถ 5 วนั 4 คืน 

วนัท่ีสาม :  ฮาลอง - ฮานอย 

KL4.3 

 

เชา้           ไปท่าเรือ ฮ่งไก เพื่อเดินทางไปชม อ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่น 
           งดงามไม่เหมือนใคร เรือหวัรูปมงักรนาํท่านสู่อ่าว จอดแวะใหเ้ขา้ชมถํ้าหินปูน 
           ท่ีมีความสวยงามช่ือวา่ เทยีนซุง รูปหินงอกหินยอ้ยหลากหลายจินตนาการ 
           ประดบัไฟซ่อนไวอ้ยา่งแนบเนียน 

                 ออกจากถํ้าลงเรือต่อ ชมความงามของเกาะนอ้ยใหญ่ ท่ีมีรูปทรงประหลาดกระจดัระจาย 
           อยูก่วา่พนัเกาะ ผา่นเกาะสุนัข แวะ กระชงัปลาทะเลสด วนรอบ เขาไก่ชน สญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลอง 
           รับประทานอาหารบนเรือไดบ้รรยากาศอีกแบบ 
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บ่าย          ถึง ฮานอย แวะ ตลาดโด่งซวน เลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก ของฝากก่อน เขา้ชม พพิธิภัณฑ์ทหาร                   
                 ชมบนัทึกของสงครามรวมชาติ การต่อสูก้บัฝร่ังเศสท่ีเดียนเบียนฟ ูมีภาพยนตร์ขาวดาํพากยภ์าษาไทย 

                                 จากเหตุการณ์จริงใหช้ม ดา้นนอกอาคารจดัแสดงซากปืนใหญ่ ซากเคร่ืองบินท้ิงระเบิดบี 52 ท่ี                     
                                 ถูกยงิตกซากลูกระเบิดนานาชนิด รถถงั ปืน เคร่ืองแบบทหารอเมริกนัท่ีถูกจบัได ้จดัแสดงไว ้
                                 อยา่งน่าชม หอคอยธงชาติท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของกรุงฮานอย 

เยน็          ชมการแสดง เชิดหุ่นกระบอกใต้นํา้ ศิลปะประจาํชาติของเวยีดนาม ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่ม 
           จากการประกวดนานาชาติ ท่ีหาชมไดย้ากยิง่ จบการชมเดินชมสินคา้ท่ีถนนหมายเลข 36 
                      
 
 
เชา้            ชมทะเลสาบกลางเมืองท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุดในกรุงฮานอยมีช่ือวา่ โฮฮว่านเกีย๋ม ซ่ึงแปลวา่ 
            ทะเลสาบแห่งดาบกลบัคนื เราจะขา้มไป เกาะหยก ท่ีเป็นท่ีตั้งของวดัหง็อกเซิน ดว้ยสะพาน 
            ท่ีสร้างดว้ยไมล้ว้นๆ ทาดว้ยสีแดงมีช่อวา่ เทฮุก มองเห็นหอคอยเต่า โดดเด่นอยูก่ลางนํ้า 
                 ออกเดินทางไป จัตุรัสบาดงิห์ บนถนนเดียนเบียนฟขูองกรุงฮานอย ท่ีตั้งอาคารอนัโดดเด่น 
                  สง่างามของสุสานท่านโฮจิมินท ์เป็นสถานท่ีโฮจิมินทอ่์านคาํประเทศอิสรภาพของเวยีดนาม 
                  พน้จากฝร่ังเศสหลงัจากเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศส 84 ปี ดา้นหลงัเป็นท่ีตั้งของทาํเนียบประธานาธิบดี 
                   เป็นท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมือง ท่ีใกลก้นัจะพบบา้นพกัของท่านโฮจิมินท ์ท่ีพาํนกัอยูห่ลงัไดรั้บ 
                  อิสรภาพจากฝร่ังเศส มี วดัเสาเดียว ท่ีสร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั ลกัษณะเหมือนศาลาเก๋งจีนหลงัเดียว 
                  ตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร 10 กร 
บ่าย           ออกเดินทางจาก กรุงฮานอย ตามเสน้ทางหมายเลข 1 แวะท่าเรือไป ฮาลองบก สายนํ้าท่ีลดัเลาะ 
            ไปตามภูเขาหินปูนเหมือนอยูท่ี่อ่าวฮาลอง ต่างกนัตรงท่ีอยูบ่นบกกบัทอ้งทะเล 
เยน็            ถึง เมืองวนิห์ เขา้ท่ีพกัหรือท่องราตรีต่อ(ตามสมคัรใจ) 
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วนัท่ีส่ี :  ฮานอย - วินห ์

วนัท่ีหา้ :  วินห ์- ท่าแขก - นครพนม 

                เชา้            เกบ็สมัภาระแลว้ออกเดินทาง กลบัเสน้ทางเดิม ผา่นจุดผา่นแดนเวียดนาม-ลาว   
                                 ท่ีด่าน เกาแจว เขา้สู่ลาวท่ีด่าน นํา้พร้าว ไปตามเสน้ทางหมายเลข 8 
                บ่าย           ถึง เมืองท่าแขก ขา้มแม่นํ้าโขงสู่ อ.เมืองนครพนม กลบัโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบรกิาร  รับ- ส่ง ณ  จ.นครพนม 
 

ท่าน ท่าน ท่าน    จาํนวน   10-20   25-30   35-40 45ท่านข้ึนไป 
     ราคา 10,000 9,000 8,500 8,000 

 

อตัราน้ีรวม      ค่าธรรมเนียมพิธีการขา้มพรมแดนไทย - ลาว - เวยีดนาม 
                            ค่ารถยนตน์าํเท่ียวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ 
                            ค่าอาหาร  จาํนวน 14  ม้ือ 
                            ค่าท่ีพกั  4 คืน 

 ค่ามคัคุเทศกล์าว-เวียดนาม พนกังานบริการ และค่าเขา้ชมสถานท่ี 
                           บริการของวา่งมาตรฐานเขยลาว และ หมวก 
                           ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
อตัราน้ีไม่รวม    ค่ารถยนตส่์ง- รับ อ.เมืองนครพนม  
                              ค่า VAT  
                              ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
เตรยีมเดินทาง      หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) อายเุหลือก่อนวนัเดินทาง 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 

  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
                                  บตัรประชาชน 
                                  จองก่อนวนัเดินทาง 15 วนั วางเงินมดัจาํท่านละ 3,000 บาทในวนัจอง ส่วนท่ี    

   เหลือชาํระก่อนเดินทาง 3 วนั 
                                  โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์ แกว้วงษา 

   ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี  361-239008-7 
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