
 
 

ปีใหมเ่วยีดนามเหนอื  
ฮานอยน ้าตกบนัหยกฮาลองเบย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HILIGHT:  
สวนสนกุ HALONG PARK 

พชิติน า้ตกทีสุ่งทีส่ดุของเอเชยี “BAN GIOC Waterfall” 



ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย ์
น ัง่กระเชา้สองช ัน้ Queen Cable Car ขา้มทะเลบา่ยใจ ๋

ชงิชา้สวรรค ์SUNWHEEL ทีส่งูทีส่ดุในโลก (เหนอืระดบัน า้ทะเล) 
โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่28 ธนัวาคม 61 กรงุเทพฯ - ฮานอย – เมอืงลางเซนิ – เมอืงกาวบงั  (B/ L/ D) 

23.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ นก
แอร ์(DD) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น.  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่29 ธนัวาคม 61 กรงุเทพฯ - ฮานอย – เมอืงลางเซนิ – เมอืงกาวบงั  (B/ L/ D) 

02.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดย
เทีย่วบนิที ่ DD 6302  

03.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรแลว้ รถและไกดร์ับคณะทีส่นามบนิโนย-บาย หลังจากนัน้น าคณะออก
เดนิทางสูเ่มอืงลางเซนิ (Lang Son) (ระยะทางประมาณ 150 ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ภีเูขาสวยงามและตดิกบัแผน่ดนิจนี  

 ถงึเมอืงลางเซนิ น าคณะรบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
หลงัอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงกาวบ ัง่ (Cao Bang) จังหวัดกาวบั่งเป็น
จังหวัดทีต่ัง้อยู่ในภาคเหนือของประเทศเวยีดนาม ทีอ่ยู่หา่งจากชายแดนประเทศ
จนีประมาณ 30 ก.ม.และอยู่หา่งจากกรุงฮานอยเมอืงหลวงของประเทศประมาณ 
272 กโิลเมตร โดยตัวเมอืงสว่นใหญ่ถกูโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา หบุเขา และป่าอัน
อดุมสมบูรณ์ มพีรมแดนตดิกับเขตปกครองตนเองกว่างซจีว้งของประเทศจนี คน
ในจังหวัดนี้มชีาวไตอาศัยอยู่จ านวนมาก บางครัง้จะไดย้นิเขาพูดภาษาคลา้ย ๆ 
ภาษาลาว-ไทยอยูบ่า้ง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะเทีย่วชมตัวเมอืงกาวบัง เทีย่วชมตลาดสด สนิคา้ชายแดนเวยีดนาม-จนี 

ผลไมฤ้ดหูนาวราคาถกูมากมาย และออกเดนิทางตอ่สูน่ ้าตกบัน่หยก 
น าท่านเขา้ Check-in ยังรสีอรท์ Saigon Resort 4 ดาว หลังจากนัน้ น าท่าน
รับประทานอาหารค า่  

http://bit.ly/2NMk5YE


ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของรสีอรท์ หลังอาหารพักผ่อนตาม
อธัยาศยั  

  
วนัที ่30 ธนัวาคม 61 เมอืงกาวบ ัง่ – น า้ตกบ ัน่ยก๊ – วดับ ัน่ยก๊ – เมอืงลางเซนิ 

(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
หลงัอาหาร น าชม น า้ตกบ ัน่ยก๊ หรอืน า้ตกเตอ๋เทยีนในภาษาจนี น ้าตกเตอ๋
เทยีนเป็นน ้าตกชายแดนเวยีดนาม-จนี เป็นน ้าตกทีก่ัน้ระหวา่ง 2 ประเทศ จัดเป็น
น ้าตกสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกและเป็นน ้าตกชายแดนทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี เป็น
น ้าตกชายแดนทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก (รองจากน ้าตกไนแองการา่) รวมทัง้
เป็นน ้าตกขนาดใหญล่ าดบัตน้ๆของเอเชยี น าทา่นลอ่งเรอืชมน ้าตกบานหยกแบบ
ใกลช้ดิ อสิระใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพทีส่วยงาม  

จากนัน้ พาชมวดับ ัน่ยก๊ เพือ่สกัการะขอโชคขอพร พรอ้มชมววิของเมอืงกาวบัง่ 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางกลบัสูเ่มอืงลางเซนิ   
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ Check-in ทีโ่รงแรม Muong Thanh Langson หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 จากนัน้ พาทา่นชอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ กลางคนืของเมอืงลางเซนิ ใหท้า่นอสิระตาม

อธัยาศยั 
 
วนัที ่31 ธนัวาคม 61 เมอืงลางเซนิ – ฮาลองเบย ์– ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง – ขึน้

กระเชา้สองช ัน้ขา้มทะเล – ชงิชา้สวรรคช์มววิ        (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาลอง (ใชเ้วลาประมาณ 4ช ัว่โมง) เดนิทาง
ถงึทา่เรอื เพือ่น าทา่นชืน่ชมมรดกโลก อา่วฮาลองเบย ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเลซฟีู้ ดสดๆ)  
ชมบรรยากาศ อา่วฮาลองเบย ์ทีไ่ดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ้ถงึ 2
ครัง้ดว้ยกันใน ดา้นธรรมชาต ิและลา่สดุคอื ดา้นธรณีวทิยา ลอ่งเรอืชมเกาะ
นอ้ยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับซับซอ้นราวกับภาพวาด 3 มติิ และ
ชม ถ า้นางฟ้า   ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงามในรปูรา่งทีแ่ปลกตาท าใหผู้ช้ม
สามารถเพลดิเพลนิไปกับการจนิตนาการจากหนิงอกหนิยอ้ยรูปร่างตา่งๆ ได ้
เวลาสมควร น าคณะขึน้สูฝ่ั่ง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 หลังอาหาร น าทุกท่าน น ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้  ขา้มทะเล ชมทวิทัศน์ทีแ่สนสวยงาม

ของอ่าวฮาลองเบย์ ขา้มฝ่ังสู่เกาะอีกฝากฝ่ังหนึ่งเพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ปลี่ยน
บรรยากาศการชมทวิทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบย์โดยการน ัง่ชงิชา้
สวรรค ์Sunwheel ใน Halong Park ซึง่เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ดีๆ  ของการ
เก็บภาพความประทับใจจากมมุสงู 
เขา้พกัที ่PUSAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
วนัที ่1 มกราคม 62 ฮาลอง - ฮานอย – บา้นพกัโฮจมินิห ์- เจดยีเ์สาเดยีว - 

วดัเฉนิกว๊ก - ทะเลสาบคนืดาบ - ตลาด 36 สาย – กรงุเทพ  (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
หลังรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงหลวงฮานอย (ใชเ้วลาประมาณ 4
ชัว่โมง)  



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงฮานอย  
น าท่านเดนิทางแวะผ่านชม จตัุรสับาดงิห ์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ทีท่่านโฮจิ
มนิห ์ไดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึน้ของ
ฝรั่งเศส หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ถงึ 48 ปี จากนัน้เขา้บา้นพักโฮจมินิหแ์ละ ชม
เจดยีเ์สาเดยีว เจดยีไ์มท้ีง่ดงามทีต่ัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัวตอ่ดว้ยการ
น าท่านไหวพ้ระที่ วดัเฉินก๊วก เป็นวัดของทางพุธนกิายมหายานทีเ่ก่าแก่และ
ศักดิส์ทิธิม์ากๆ มอีายุนับเป็นพันปี เป็น 1 ใน 10 วัดโบราณทีส่วยงามอันดับตน้ๆ
ของโลก 
จากนั้น น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบที่มี
ทัศนียภาพทีส่วยงามทีส่ดุในกลางกรุงฮานอย น าท่านสูย่่านการคา้ใจกลางเมอืง 
ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ ใน
ยา่นนีต้ามใจชอบ จนไดเ้วลาอนัสมควร 

  ไดเ้วลาสมควรสง่คณะไปสนามบนิฮานอย 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ภายในสนามบนิ  
00.15 น. เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่DD 6303  
02.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ……  

***************************** 
บริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข ึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผู เ้ด ินทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั ้งนี้ข ึน้อยู่กับสภาวะค่าเง ินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว )้ 

 
อตัราคา่บรกิาร  

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กวา่ 
12ปี 

ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว จ านวนที ่

มนีาคม 2561 

28 ธ.ค. – 1 ม.ค.2562 19,999 19,999 4,900 35+1 

29 ธ.ค. – 2 ม.ค.2562 19,999 19,999 4,900 35+1 

อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,000 บาท  
***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทศันาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลบั

พรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่

เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่าย

การบนิมกีารปรับ   
    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของบรษัิท

ประกนัภัยทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร  



อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์น

หอ้งพัก , รวมถงึ 
    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่าย
เพิม่เองตา่งหาก ) 
 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 

บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 
    แลกเปลีย่น (กรณุาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 
 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 
เง ือ่นไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 10,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) โดย
ช าระมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากไดร้บั invoice (หากเป็นชว่งเทศกาลเกบ็ทา่นละ 
10,000 บาท) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทน
ในประเทศหรอื  ตา่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้เตม็จ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่า่นจอง
แลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่
สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้
กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ ใน
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  รวมถงึ 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจา
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
 



หมายเหต ุ 
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้

ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็

ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนื
ใดๆทัง้ส ิน้ 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, 
การปิดด่าน,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั ้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

 หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตใุดก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหาก
อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่
อาจแกไ้ขได ้

 โปรแกรมการดนิทางอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นในระหวา่งการเพือ่ความเหมาะสม 
 กรณีล่องเรือ หากสภาพอากาศไม่เหมาะสมในการล่องเรือ บรษัิทฯ มีสทิธิท์ี่จะ

เปลีย่นแปลงโปรแกรม 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน 

บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมี
ส ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณี
อืน่ๆ  

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะ
คา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที่  การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิ
จากราคาทีก่ าหนดไว ้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง
มือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบ
เหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 
 

 
 

 


