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HILIGHT:  
ลอ่งเรอืชมมรดกโลกที ่อา่วฮาลองเบย ์เทีย่วถ า้นางฟ้า 
น ัง่กระเชา้สองช ัน้ Queen Cable Car ขา้มทะเลบา่ยใจ ๋

ชงิชา้สวรรค ์SUNWHEEL ทีส่งูทีส่ดุในโลก (เหนอืระดบัน า้ทะเล) 
เทีย่วเมอืงนนิหบ์งิห ์ลอ่งเรอืฮาลองบก 

ชมเมอืงหลวงฮานอย ทะเลสาบคนืดาบ วดัเสาเดยีว สสุานลงุโฮ 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัที ่28 ธนัวาคม 61 สนามบนิดอนเมอืง 

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 – จตรุสับาดงิห ์– สสุานลงุโฮ – วดัเสา
เดยีว – วดัเฉนิกว๊ก – สะพานแสงอาทติย ์– ถนน 36 สาย 

02.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดย
เทีย่วบนิที ่ DD 6302  

03.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้ รถและไกดร์ับคณะทีส่นามบนิโนย-บาย  

เชา้  เมนเูฝอไกท่ ีข่ ึน้ชือ่ของเวยีดนาม  
จากนัน้  น าท่านชม จตัรุสับาดงิห ์สถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของ

เวยีดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาตขิองเวยีดนาม) 
หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ ถงึ 48ปี ผา่นชมดา้นนอก สุสานโฮจิ
มนิห ์ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห ์นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับ
อากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์องท่านทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่ห ้เขา้ชมดา้น
ในทกุวันจันทรแ์ละวันศกุร)์ นักทอ่งเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบและ
ส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย 
หรือกระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาดจากนั้นน าท่านชม ท าเนยีบประธานาธบิด ี
ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลงั มทีหารเฝ้าหา้ม

http://bit.ly/2NMk5YE


เขา้ไปใกล ้แต่มเีชอืกกัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชม บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คย
พ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้ดว้ยเสาสงู 
ชัน้ลา่งโปร่งไมม่ผีนัง เป็นทีพ่ักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้ง
ท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างทีด่ ี
จนไดร้ับการยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าท่าน ชมวดัเจดยี ์
เสาเดยีว เรยีกอกีชือ่ว่าวัดแหง่รัก สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีว
ขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดยีวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม ภายใน
ประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 
8 อยา่ง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงฮานอย  
จากนั้น น าท่านไหวพ้ระที่ วดัเฉินก๊วก เป็นวัดของทางพุธนกิายมหายานทีเ่ก่าแก่และ

ศักดิส์ทิธิม์ากๆ มอีายุนับเป็นพันปี เป็น 1 ใน 10 วัดโบราณทีส่วยงามอันดับตน้ๆ
ของโลก 

จากนัน้  น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบทีม่ทีัศนียภาพที่
สวยงามที่สุดในกลางกรุงฮานอย น าท่านสู่ย่านการคา้ใจกลางเมอืง ถนน 36 
สาย (36 Old Streets) เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ ในย่านนี้
ตามใจชอบ จนไดเ้วลาอนัสมควร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่Delight Hotel in Hanoi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 
 
วนัที ่30 ธนัวาคม 61 เมอืงนนิหบ์งิห ์ลอ่งเรอืฮาลองบก – ทีย่วถ า้ตามกก๊ – ฮาลอง  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
จากนัน้ น าทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชมถ ้าตาม

ก๊ก (Tam Coc) ตามก๊กหมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้านี้ถูกบรรจง
สรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้ทีน่ ้าทะเลยังท่วมถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบ
น ้าปรากฎเป็นหลักฐาน  น าท่านลงเรอืพายล่องตามแม่น ้า Hoang Long ในชว่ง
แรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของภเูขาสองฝ่ังแมน่ ้า ซึง่มคีวามยาว
หลายกิโลเมตร ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบ
เหมอืน กุ ้ยหลนิของจนี หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ น ัง่เรอื
กระจาด ลอ่งผา่นทอ้งน ้า ชมทัศนยีภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซบัซอ้นสดุลกูหู
ลกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาลอง (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช ัว่โมง)  
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 เขา้พกัที ่PUSAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
วนัที ่31 ธนัวาคม 61 ฮาลองเบย ์– ลอ่งเรอือา่วฮาลอง – ถ า้นางฟ้า – ขึน้กระเชา้สอง

ช ัน้ขา้มทะเล – ชงิชา้สวรรคช์มววิ           

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
จากนัน้ ชมบรรยากาศ อา่วฮาลองเบย ์ทีไ่ดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ้ถงึ 2ครัง้

ดว้ยกันใน ดา้นธรรมชาต ิและลา่สดุคอื ดา้นธรณีวทิยา ลอ่งเรอืชมเกาะนอ้ยใหญ่
กวา่ 2 พันกวา่เกาะ ทีส่ลบัซบัซอ้นราวกบัภาพวาด 3 มติ ิและชม ถ า้นางฟ้า   ทีม่ี
หนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงามในรปูรา่งทีแ่ปลกตาท าใหผู้ช้มสามารถเพลดิเพลนิไปกับ
การจนิตนาการจากหนิงอกหนิยอ้ยรปูรา่งตา่งๆ ไดเ้วลาสมควร น าคณะขึน้สูฝ่ั่ง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเลซฟีู้ ดสดๆ)   



จากนัน้ น าทุกท่าน น ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้  ขา้มทะเล ชมทวิทัศน์ทีแ่สนสวยงามของอ่าวฮา
ลองเบย ์ขา้มฝ่ังสูเ่กาะอกีฝากฝ่ังหนึง่เพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ปลีย่นบรรยากาศการชม
ทวิทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบยโ์ดยการน ัง่ชงิชา้สวรรค ์Sunwheel 
ใน Halong Park ซึง่เป็นอกีหนึ่งประสบการณ์ดีๆ  ของการเก็บภาพความ
ประทับใจจากมุมสงู น าชมสวนญีปุ่่ น และส าหรับท่านทีช่อบความเร็ว ใหส้นุกกับ
การเลน่รถรางชมววิ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัที ่PUSAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
วนัที ่1 มกราคม 62 ฮาลอง – ฮานอย – โรงละคร – ถนน 36 สาย – กรงุเทพฯ                

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหลวงฮานอย (ใชเ้วลาประมาณ 4ชัว่โมง)  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงฮานอย  
จากนัน้ น าท่านเที่ยวชมโรงละครของเมืองฮานอย และมหาวทิยาลัยเก่าแก่ในฮานอย 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงส่งทา้ยที่ ถนน 36 สาย (36 Old Streets) 
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ ในยา่นนีต้ามใจชอบ จนไดเ้วลาอนัสมควร 

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

***************************** 
บร ิษัทขอสงวนสทิธิท์ี ่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั ง้นี ้ข ึน้อยู่ก ับการ
เปลี่ยนแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาต ิแต่ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบร ิการและย ึดถือผลประโยชน์ของผู เ้ดนิทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าว
ขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่
ไม่คงที่และกรณีที่สายการบนิมีการเรียกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเตมิจากราคาที่ก 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-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทัศนาจร (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 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์น

หอ้งพัก , รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่
เพิม่ กรณุาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 
บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น (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 รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้เต็มจ 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

ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนื
ใดๆทัง้ส ิน้ 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

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



 หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม 
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  

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะ
คา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที่  การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิ
จากราคาทีก่ าหนดไว ้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 
 


