
 
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 11958 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

CHARTER FLIGHT 
ฮานอย กาวบงั ฮาลองเบย ์น ้าตกบนัหยก  

    ลอ่งเรือ เท่ียวน ้ำตก 2 แผน่ดิน 5วนั 4คืน  

  



 
 

HILIGHT:  

พชิติน ้ำตกทีสุ่งทีส่ดุของเอเชีย “BAN GIOC Waterfall” 

ล่องเรอืชมมรดกโลก เทีย่วถ ้ำนำงฟ้ำ ที่อำ่วฮำลองเบย ์

 

โปรแกรมการเดนิทางเดนิทาง 27 เม.ย.-01 พ.ค.2562 
วนัแรก  กรงุเทพฯ  ฮายฟง  เมอืงลางเซนิ       
9.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ VIETJETAIR (VJ) 

 

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

12.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฮายฟง ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิที ่ VJ……… 

14.00น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงฮายฟง  หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าและศลุกากรแลว้  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลางเซนิเมอืงชายแดนประเทศเวยีดนาม 

หลังจากนัน้น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงลางเซนิ (Lang Son) (ระยะทางประมาณ 155 ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมงครึง่) เป็นเมอืงทีม่ภีเูขาสวยงามและตดิกบัแผน่ดนิจนี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ Check-in ทีโ่รงแรม Muong Thanh Langson หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 จากนัน้ พาทา่นชอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ กลางคนืของเมอืงลางเซนิ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย 
  

วนัทีส่อง ลางเซนิ  เมอืงกาวบ ัง่  วดับ ัน่ยก๊   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงกาวบ ัง่ (Cao Bang) จังหวัดกาวบั่งเป็นจังหวัดทีต่ัง้อยูใ่น
ภาคเหนอืของประเทศเวยีดนาม ทีอ่ยูห่่างจากชายแดนประเทศจนีประมาณ 30 ก.ม.และอยูห่่างจาก
กรงุฮานอยเมอืงหลวงของประเทศประมาณ 343 กโิลเมตร โดยตัวเมอืงสว่นใหญ่ถูกโอบลอ้มไปดว้ย
ภเูขา หบุเขา และป่าอนัอดุมสมบรูณ์ มพีรมแดนตดิกับเขตปกครองตนเองกว่างซจีว้งของประเทศจนี 
คนในจังหวัดนีม้ชีาวไตอาศัยอยูจ่ านวนมาก บางครัง้จะไดย้นิเขาพดูภาษาคลา้ย ๆ ภาษาลาว-ไทยอยู่
บา้ง(ระยะทาง 180 กโิลเมตร เป็นเสน้ทางเลยีบภเูขา) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

ออกเดนิทางตอ่สูน่ ้าตกบนัหยก .......ชมทศันยีภาพสองขา้งทาง แวดลอ้มดว้ยทวิเขานอ้ยใหญ ่ สวน
ผลไมป้ระจ าฤด ู 

จากนัน้พาชมวดับ ัน่ยก๊ ตัง้อยูบ่นเขา ใหค้ณะไดส้กัการะขอโชคขอพร และสามารถมองเห็นววิของ
น ้าตกบนัหยกไดอ้ยา่งสวยสดงดงามในมมุสงูอกีดว้ย 

      
 

น าทา่นเขา้ Check-in ยงัรสีอรท์ Saigon Ban Gioc Resort  

หลังจากนัน้ น าทา่นรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

วนัทีส่าม น า้ตกบนัหยก  เมอืงลางเซนิ  ตลาดกลางคนืทีล่างเซนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

หลังอาหาร น าชม น า้ตกบนัหยก หรอืน า้ตกเตอ๋เทยีนในภาษาจนี น ้าตกเตอ๋เทยีนเป็นน ้าตก
ชายแดนเวยีดนาม-จนี เป็นน ้าตกทีก่ัน้ระหวา่ง 2 ประเทศ จัดเป็นน ้าตกสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก
และเป็นน ้าตกชายแดนทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี เป็นน ้าตกชายแดนทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของโลก (รอง
จากน ้าตกไนแองการา่) รวมทัง้เป็นน ้าตกขนาดใหญล่ าดับตน้ๆของเอเชยี น าทา่นลอ่งเรอืชมน ้าตก
บานหยกแบบใกลช้ดิ อสิระใหท้า่นไดช้มทศันยีภาพทีส่วยงาม  

 



 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงลางเซนิ (เวลาประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ Check-in ทีโ่รงแรม Muong Thanh Langson หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 จากนัน้ พาทา่นชอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ กลางคนืของเมอืงลางเซนิ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลางเซนิ  ฮาลองเบย ์ ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง  ถ า้นางฟ้า   จตัรุสั

บาดงิห ์  ทะเลสาบคนืดาบ  ตลาด 36 สาย   (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาลอง  

เดนิทางถงึทา่เรอื เพือ่น าทา่นชืน่ชมมรดกโลก อา่วฮาลองเบย ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเลซฟีู้ดสดๆ)  
ชมบรรยากาศ อ่าวฮาลองเบย  ์ที่ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ้ถงึ 2ครัง้ดว้ยกันในดา้น
ธรรมชาต ิและลา่สดุคอื ดา้นธรณีวทิยา ลอ่งเรอืชมเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ทีส่ลับซบัซอ้น
ราวกับภาพวาด 3 มติ ิและชม ถ า้นางฟ้า   ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงามในรูปร่างทีแ่ปลกตาท าให ้
ผูช้มสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการจนิตนาการจากหนิงอกหนิยอ้ยรปูร่างตา่งๆ ไดเ้วลาสมควร น าคณะ
ขึน้สู่ฝ่ัง และเดนิทางสูเ่มอืงหลวงฮานอย (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ถึงเมืองฮานอย น าท่าน
เดนิทางแวะผ่านชม จตัุรสับาดงิห  ์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจมินิห์ ไดอ้่านค าประกาศ
อสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศส หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ถงึ 48 ปี และ
น าท่านสู่ยา่นการคา้ใจกลางเมอืง ถนน 36 สาย เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ ในยา่นนี้
ตามใจชอบ จนไดเ้วลาอนัสมควร 

   

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

เขา้พกัที ่DELIGHT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่า้  ฮานอย  วดัเฉนิกว๊ก สนามบนิฮายฟง  กรงุเทพฯ            
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



 
 

ต่อดว้ยการน าท่านไหวพ้ระที ่ ว ดั เฉ ินก ๊วก  เป็นวัดของทางพุธนิกายมหายานที่เก่าแก่และ
ศักดิส์ทิธิม์ากๆ มอีายนัุบเป็นพันปี เป็น 1 ใน 10 วัดโบราณทีส่วยงามอนัดับตน้ๆของโลก 

 

  ไดเ้วลาสมควรสง่คณะไปสนามบนิฮายฟงโดยสวัสดภิาพ  

13.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ………….  

15.30น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ……  

***************************** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสาย
กา รบ ิน  สภาพทางกา ร เม ือ ง  ภ ัยทางธ รรมชาต ิ แต ่ย ังค งจะ ร ักษามาตรฐานการบร ิก า รและย ึดถ ือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเติมจากราคา
ที่ก าหนดไว )้ 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กวา่ 12ปี 
ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว 

27 เม.ย.-01 พ.ค.2562 
 

12,999 12,999 5,500 

อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1500 บาท  
***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 

 
 
 

 

 

 

**ส ำคญัมำก  กรุณำอยำ่ลืม **Passport  มำในวนัเดินทำง 



 
 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทศันาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 

 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 

 คา่อาหารตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของบรษัิทประกนัภัยทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร  
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 
    แลกเปลีย่น (กรุณาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง 

 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 
 

เง ือ่นไขในการจอง 

 ช าระมัดจ าในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) โดยช าระมัดจ า
ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากไดรั้บ invoice  สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการ
เดนิทาง 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศ
หรอื  ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้เต็มจ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่า่นจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

 ถา้ทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุันใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้ 
 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ทวัร ์/ แตถ่า้ 15 ทา่นขึน้ จะมหีัวหนา้ทวัรต์ลอดการเดนิทาง 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิหรอื

กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรือเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       
 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบัตเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่ว

เอง 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวัน

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 โปรแกรมการดนิทางอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นในระหวา่งการเพือ่ความเหมาะสม 

 กรณีลอ่งเรอื หากสภาพอากาศไมเ่หมาะสมในการลอ่งเรอื บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
 บรษัิทไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรือเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่คงที ่ 

การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้ 



 
 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง

ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 


