
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 13611 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

เชยีงใหมเ่จา้ 
ฮานอย-ฮาลองเบย-์นนิหบ์งิห ์

ลอ่งเรอือา่วฮาลอง  สวนสนุก SUN WHEEL 

 
พเิศษ !!! ชมมรดกโลก ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลองเบย ์เทีย่วถ้ํานางฟ้า 
น่ังกระเชา้ชมววิเมอืงฮาลองบนชงิชา้สวรรค ์ชมโชวห์ุน่กระบอกน้ํา  

เทีย่วเมอืงหลวงฮานอย ชมวดัเสาเดยีว สสุานโฮจมินิห ์ 
 พรอ้มชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจบนถนน 36 สาย 

 

 

วนัที1่  เชยีงใหม ่ ฮานอย  นนิหบ์งิห ์ วดับา๊ยดิง๊ห ์

10.30 น. พรอ้มกันที ่ สนามบนิเชยีงใหม ่ เคาน์เตอรส์ายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น.  

13.20 น.       ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม เทีย่วบนิที ่FD 870  

14.50 น.       เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ นํา 
คณะออกเดนิทางสูเ่มอืงนนิหบ์งิห ์( ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเกอืบประมาณ 2 ชัว่โมง ) 

 



นําคณะชมเขตโบราณสถานบว๊ดัายดิง๊ห ์ตัง้อยูบ่นเขาดิ๊งหส์งูถงึ 187 เมตร กอ่สรา้งมากวา่ 
1,000 ปี ใหท้า่นไดช้มและสกัการะขอพรพระพทุธเจา้และพระอรหันตต์า่งๆเพือ่เป็นสริมิงคล  

ชมระเบยีงพระอรหันตท์ีไ่ดช้ือ่วา่ยาวทีส่ดุ มลีักษณะตา่งๆประมาณ 500 รปู ชมเจดยี ์ชมหอ
ระฆงัทีม่ขีนาดใหญส่ดุของเวยีดนาม หนัก 76 ตัน กลองหนังสํารดิหนัก 70 ตัน รปูปั้นเจา้แม่
กวนอมิพันมอืทองสํารดิขนาดใหญท่ีง่ดงาม มเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  

พกัที ่NINH BINH CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่2  ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย ์ ถ า้นางฟ้า  กระเชา้ QUEEN  ชงิชา้สวรรค ์

SUNWHEEL  สวนสนกุ HALONG PARK  โชวห์ุน่กระบอกน า้ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้ นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงฮาลอง ระยะทางโดยประมาณ 190 ก.ม. ใหท้า่นได ้
ชมทัศนยีภาพของสองขา้งทางทีป่กคลมุดว้ยทวิเขาและทอ้งน้ํา  

เดนิทางสูท่่าเรอื และนําคณะขึน้สูเ่รอืเพือ่ชืน่ชมมรดกโลก อา่วฮาลองเบย ์ทีไ่ดรั้บการยกยอ่ง
จากองคก์ารยเูนสโก ้ถงึ 2 ครัง้ดว้ยกัน ในดา้นธรรมชาต ิและลา่สดุคอื ดา้นธรณีวทิยา ลอ่งเรอื
ชมเกาะนอ้ยใหญ ่ทีส่ลับซบัซอ้นราวกับภาพวาด 3 มติ ิและชม ถ า้นางฟ้า   ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ย
ทีส่วยงาม ในรูปร่างทีแ่ปลกตาทําใหผู้ช้มสามารถเพลดิเพลนิไปกับการจนิตนาการจากหนิงอก
หนิยอ้ยรปูรา่งตา่งๆ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเลซฟีู้ดสดๆ) 

 

หลังจากรับประทานอาหารบนเรอืเสร็จ พาทกุทา่นกลับขึน้ฝ่ัง   

เดนิทางไปยังจุดขึน้กระเชา้ QUEEN พาขา้มทะเลบ๋ายไจ๋ เพื่อขึน้ไปสวนสนุก HALONG 
PARK เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแหง่ใหม่ใหท้่านเพลดิเพลนิกับชมววิทะเลมรดกโลกจากมุมสงู
ของตูก้ระเชา้ทีต่ดิสถติโิลกในความจุผูโ้ดยสารจุไดถ้งึ 250 คนตอ่ครัง้ สนุกกับชงิชา้สวรรค ์
SUNWHEEL HALONG อยู่บนยอดเขาซึง่เป็นกระเชา้ที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับ
ระดับน้ําทะเล 215 เมตร ใชเ้วลาในการน่ัง 25 นาท ีจากนั้นพาคณะน่ังชงิชา้สวรรค ์ ชม
ทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง มเีวลาใหท้่านไดเ้ล่นรถราง ชมสวนญีปุ่่ น พรอ้มซือ้ของทีร่ะลกึ....
พเิศษ น าชมหุ่นกระบอกน า้ ทีแ่สดงถงึศลิปวฒันธรรมของประเทศเวยีดนาม เป็นการ
แสดงทีข่ ึน้ชือ่ของเวยีดนาม ( แลว้แต่ช่วงเวลาการแสดง )ไดเ้วลาสมควร นําคณะน่ัง
กระเชา้กลับ..... 



 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่KENNY HOTEL / CITY BAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่3  ฮาลอง  ฮานอย  เจดยีว์ดัเฉนิกว๊ก  สะพานแดง  ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหาร นําคณะเดนิทางกลับสูเ่มอืงฮานอย ระหวา่งทางแวะเลอืกชมเลอืกซือ้ผลติภัณฑโ์อ
ทอปของเวยีดนาม และผลติภัณฑท์ีทํ่าจากเยือ่ไผ่  อาท ิเสือ้ผา้ ผา้เช็ดรถ ของใช ้ยาสฟัีน ชา 
ขนม เป็นตน้ ซึง่จะทําใหท้า่นอัศจรรยว์า่ไมไ้ผส่ามารถทําไดข้นาดนี ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมอืงฮานอย  

จากนั้นนําท่านชมเจดยีว์ดัเฉนิก๊วก เป็นวัดเก่าแก่มอีายุเกือบ 1,500 ปี ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ
ตะวันตก และยังมตีน้มหาโพธิท์ีเ่ป็นของขวัญจากประเทศอนิเดยี จากนัน้ชมบรเิวณ ทะเลสาบ
คนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักท่องเทีย่วมาน่ังพักผ่อน
บรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้  ถอืเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ของกรุงฮานอย และใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง
อยา่งจุใจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย ซึง่มสีนิคา้มากมายไมว่า่จะเป็น กาแฟ ขนม ของฝากของชําร่วย 
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของกนิ รา้นกาแฟ มากมายใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้อยา่งจใุจ 

  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

  พกัที ่Delight Hotel in Hanoi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 

 

วนัที ่4 ฮานอย  จตัรุสับาดงิห ์ สสุานโฮจมินิห ์ วดัเสาเดยีว  เชยีงใหม ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม  นครหลวงเก่าแก่  ซึง่จะมอีายุครบ  1000 ปีในปี  ค.ศ. 
2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม  ซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็น



เอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น  สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส  ตกึ  อาคารทีส่ําคัญตา่งๆ  ยังคงเป็น
การกอ่สรา้งบา้นเรอืน นําท่านแวะ ชมจตัรุสับาดงิห(์ถ่ายรูปดา้นนอก) จัตรัุสแหง่นี้เป็นสถานที ่
ทีท่า่นโฮจมินิหไ์ดอ้า่นคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศส 
ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ถงึ 48 ปี จากนัน้ผา่นชมสุสานโฮจิ
มนิหท์ีบ่รรจุศพของท่านประธานาธปิดโีฮจมินิหท์ีช่าวเวยีดนามใหค้วามเคารพอย่างมาก และ
แวะเขา้ไปชมบา้นพักของท่านโฮจมินิห์ พรอ้มไหวพ้ระขอพรที่วัดเจดียเ์สาเดียว ก่อนอําลา
เวยีดนาม 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ กรงุฮานอย 

15.20 น. เดนิทางกลับสูเ่ชยีงใหมโ่ดย เทีย่วบนิที ่FD 871 

16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภิาพ… 

 

 
 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาวะ

ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว )้ 

 

 
อตัราคา่บรกิาร  

 
อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,000 บาท  

***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่ดนิทาง  หอ้งเตยีงคู ่  

นอน 2/3 ทา่น  
 พกัเดีย่ว จ านวน จอง 

24-27   ตลุาคม  2562 13,899 3,500.- 24+1  

07-10  ธนัวาคม  2562 13,899 3,500.- 24+1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทัศนาจร (เครือ่งเหมาลําตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่สมัภาระน า้หนกัทา่นละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่นําเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของบรษัิทประกนัภยัทีบ่รษัิทใช ้

บรกิาร  
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 
    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 
    แลกเปลีย่น (กรณุาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 
 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 
 
เงือ่นไขในการจอง 

 ชําระมดัจําในวันทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืสําเนา) โดยชาํระมดัจําภายใน 1 วนั 

หลังจากไดรั้บ invoice (หากเป็นชว่งเทศกาลเก็บทา่นละ 10,000 บาท) สว่นทีเ่หลอืชาํระทัง้หมดอยา่งนอ้ย 30 

วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื  
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่
ทัวรท์ัง้เต็มจํานวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่า่นจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
หมายเหต ุ 

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 
 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน จะไม่มหีัวหนา้ทัวร ์/ แต่ถา้ 25 ท่านขึน้ จะมหีัวหนา้ทัวร์ตลอดการ

เดนิทาง 

 กรณีโปรแกรมลอ่งเรอื บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับสภาพอากาศหรอืภัยทางธรรมชาตใินกรณีทีเ่รอืไมส่ามารถออกลอ่งอ่าวฮาลองได ้ทางบรษัิทฯอาจ
ตอ้งเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ ในเสน้ทางเมอืงนิงหบ์งิห ์ล่องเรือที่ฮาลองบกแทนและเปลี่ยนรายการมาพักที่
โรงแรมแทนการนอนบนเรอื  (ทัง้นี้ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเป็นจรงิและ
อาจมคีา่ใชจ้า่ยทีจ่ะตอ้งลดจากราคาทีกํ่าหนดไว)้ 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภยัธรรมชาต ิ
หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จาก
ไทยและตา่งประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

 หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวัน
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้



 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 โปรแกรมการดนิทางอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นในระหวา่งการเพือ่ความเหมาะสม 
 กรณีลอ่งเรอื หากสภาพอากาศไมเ่หมาะสมในการลอ่งเรอื บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม 
 มัคคุเทศก ์ พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันที่
ไมค่งที ่ การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
 

 


