รหัสทัวร JWT2000508
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงหบิงห 4 วัน 3 คืน [VZ]
ถํ้าตามกก (Tam Coc) – นั่งเรือกระจาด – นัง่ กระเชา Queen Halongตลาดกลางคืนอาวฮา
ลอง – เมืองฮาลอง - อาวฮาลองเบย – ถํ้านางฟา – หมูบานชาวเล – ฮานอย – ทะเลสาบคืน
ดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย

แถมฟรี !!! กระเปาชอปปﻥงสุดเก พับเก็บได จุของไดเยอะ
และหมวกสุดเท เวียดนาม

หมายเหตุ
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของ
สายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผล
เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบ
ั ผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิน
้ อนึ่ง
บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก
วันที่ 1

กรุงเทพ – ฮานอย – นิงหบิ่งห

(-/-/D)

12.00 น.

คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ
เคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก

15.05 น.

ออกเดินทางสูก
 รุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน Viet Jet Air
เที่ยวบินที่ VJ902 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่ โมง)

*** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง แตมีจําหนาย ***
ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป
 ไมสามารถรีเควส หรือเลือกที่
นั่งได และทางสายการบิน เปนผูกําหนด ทางบริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซง
16.55 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู
ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเปนนครหลวงเกาแกทม
ี่ ีอายุครบ
1,000 ปในค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมือง
แหงนี้ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน นําทุกทานเดินทางสูเมือง
นิงหบิงห ซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองฮานอย เปนจังหวัดที่มค
ี วามพิเศษทางธรรมชาติ
ซึ่งมีลักษณะเดนอยูอยางหนึ่งคือ มีพื้นที่ที่เปนที่ชุมนํ้า ในอาณาเขตอันกวางใหญ
ไพศาล จนพื้นที่นั้นถูกเรียกวา "อาวฮาลองบนแผนดิน" หรือ ฮาลองบก เปนเมืองที่มี
ภูมิทัศนแปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอด
เขา 99 ยอด จึงถือวาเปนเมืองศักดิ์สิทธิข
์ องประเทศเวียดนาม

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hoa Lu Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

วันที่ 2

ถํ้าตามกก (Tam Coc) – นั่งเรือกระจาด – นั่งกระเชา Queen Halongตลาด
กลางคืนอาวฮาลอง – เมืองฮาลอง (B/L/D)

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางไปที่ทาเรือ เพื่อลองเรือชมฮาลองบก ผานชมถํ้าตามกก (Tam
Coc) ตามกกหมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาววา ถํ้านี้ถก
ู บรรจงสรางโดยสายลม
และกระแสนํ้า เมื่อครั้งที่นํ้าทะเลยังทวมถึง ซึง่ ยังคงมีรอยคราบนํ้าปรากฎเปน
หลักฐาน นําทานลงเรือพาย ลองไปตามแมนํ้า Hoang Long ในชวงแรกของการ
เดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝﻤงแมนํ้า ซึ่งมีความยาวหลาย
กิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือนกับกุยหลิน
ของจีน ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขานอย

ใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตาทีส
่ องขางทางเปนทุงนา ในยามที่ขาวใกลจะถึงเวลา
เก็บเกี่ยว ทองนาจะเปนสีเหลืองอรามสวยงามเกินบรรยาย

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานนั่งกระเชา Queen Halong เปนกระเชาสามสายที่ขามทะเลใหญที่สุดของ
โลก สามารถบรรจุได 230 คนตอหนีงกระเชา จากนั้นนําทานสูสวนสนุก Sun
World สวนสนุกแหงใหมของเมืองฮาลอง อิสระใหคุณไดเพลินเพลินกับเครื่องเลน
ตางๆ
(ราคาทัวรรวมคานั่งกระเชาขามทะเล และรวมคาเครื่องเลนในสวนสนุก ยกเวน
พิพิธภัณฑหุนขีผ
้ ึ้ง จะมีคาใชจายเพิ่ม) สมควรแกเวลา นําทานนั่งกระเชาขามฝﻤง

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานชอบปﻥงที่ตลาดกลางคืนอาวฮาลอง (Night Market) ใหทานเลือกซื้อสินคา
พื้นเมืองและของที่ระลึก เชน กระเปา ไมหอมแกะสลัก เสื้อผา เสื้อยืดลายเวียดนาม
ฯลฯ

พักที่
วันที่ 3

New star Hotel HA LONG หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว
อาวฮาลองเบย – ถํ้านางฟา – หมูบานชาวเล – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ วัด
หงอกเซิน ถนน 36 สาย (B/L/D)

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
จากนั้นนําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค
สรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกร
เอกอาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอย
ใหญกวา1969เกาะไดรับการประกาศเปน
“มรดกโลก”โดยองคการยูเนสโกอาวแหงนี้
เต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการ
ลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะแกง
ตางๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯนําทานชมถํ้านางฟาชมหินงอกหินยอย
มากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่งนักถํ้าแหงนี้เพิ่งถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้
ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชม
ความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีที่ลงตัวทําใหเกิด
จินตนาการรูปรางตางๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาคํ้าฟาทั้ง 4 เสารูปปกอินทรีรูปนางฟา
รูปคูร ักหนุม
 สาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจนเลือกซื้อสิ้นคาที่ระสึกตางๆตามอัธยาศัย
แลวนําทานชมหมูบานชาวเล ซึ่งชาวบานทีน
่ ี่สวนใหญจะมีอาชีพเลี้ยงสัตวทะเลชีวิต
สวนใหญของพวกเขาจะอยูแตในเรือเวลาที่มีเรือทองเที่ยวผานเขามาพวกเขาก็จะนํา
เรือของพวกเขาที่บรรทุกอาหารทะเลสารพัดชนิดทั้งกุง หอยปูปลาฯลฯอยูเต็มลําเรือ

ซึ่งลวนแตยังเปนสดๆอยูทั้งนั้นคอยลอยเทียบเขาหาเรือนักทองเทีย
่ วเพื่อขายอาหาร
ทะเลใหนักทองเที่ยว ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลแลวใหเขา
ปรุงตามเมนูที่ตองการได
กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พรอมชมวิวทิวทัศนธรรมชาติอยาง
งดงาม และใหคณะมีเวลาพักผอนอยูบนเรือ ภัตตาคาร

นําทานกลับสู กรุงฮานอย ชมสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึกอาคารที่สําคัญตาง
ยังคงเปนการกอสรางและนําทานชมรอบเมืองฮานอย บานเรือนสถาปตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศสจากนั้น นําทานไปชม ทะเลสาบคืนดาบซึ่งเปนทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย
มักมีชาวฮานอย และนักทองเที่ยวมานั่งพักผอนบริเวณริมทะเลสาบแหงนี้
ชม วัดหงอกเซิน อยูรม
ิ ทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยกซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ใน
ทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของกรุงฮานอย นําทานชอปปงﻥ
อยางจุใจอยูทถ
ี่ นน 36 สาย
เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Delight Hotel SAPA หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

วันที่ 4

ฮานอย– กรุงเทพ (B/-/-)

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานสู จัตุรัสบาดิงห ณ จัตุรัส แหงนี้เปนสถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตก
เปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง48ปที่ตั้งของอาคารที่โดดเดน สงางาม (ถายรูปเฉพะ
ดานหนาสุสาน) นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย กรุงฮานอย เพื่อ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

12.15 น.

ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Vietjet air เที่ยวบิน
ทีV
่ J901(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง)

14.05 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

ผูใหญ

เด็ก

พักเดี่ยว

07 – 10 ก.พ. 63

13,900

13,900

4,500

08 – 11 ก.พ. 63

13,900

13,900

4,500

14 – 17 ก.พ. 63

10,999

10,999

4,500

21 – 24 ก.พ. 63

10,999

10,999

4,500

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63

10,999

10,999

4,500

06 – 09 มี.ค. 63

10,999

10,999

4,500

13 – 16 มี.ค. 63

10,999

10,999

4,500

20 – 23 มี.ค. 63

10,999

10,999

4,500

27 – 30 มี.ค. 63

10,999

10,999

4,500

03 – 06 เม.ย. 63

13,900

13,900

4,500

04 – 07 เม.ย. 63

13,900

13,900

4,500

11 – 14 เม.ย. 63

15,900

15,900

4,500

12 – 15 เม.ย. 63

15,900

15,900

4,500

13 – 16 เม.ย. 63

15,900

15,900

4,500

17 – 20 เม.ย. 63

12,999

12,999

4,500

24 – 27 เม.ย. 63

10,999

10,999

4,500

01 – 04 พ.ค. 63

15,900

15,900

4,500

03 – 06 พ.ค. 63

15,900

15,900

4,500

05 – 08 พ.ค. 63

12,999

12,999

4,500

06 – 09 พ.ค. 63

12,999

12,999

4,500

08 – 11 พ.ค. 63

12,999

12,999

4,500

15 – 18 พ.ค. 63

10,999

10,999

4,500

22 – 25 พ.ค. 63

9,999

9,999

4,500

03 – 06 ก.ค. 63

13,900

13,900

4,500

04 – 07 ก.ค. 63

13,900

13,900

4,500

25 – 28 ก.ค. 63

13,900

13,900

4,500

26 – 29 ก.ค. 63

13,900

13,900

4,500

27 – 30 ก.ค. 63

13,900

13,900

4,500

09 – 12 ส.ค. 63

13,900

13,900

4,500

14 – 17 ส.ค. 63

11,999

11,999

4,500

21 – 24 ส.ค. 63

11,999

11,999

4,500

28 – 31 ส.ค. 63

11,999

11,999

4,500

04 – 07 ก.ย. 63

11,999

11,999

4,500

11 – 14 ก.ย. 63

11,999

11,999

4,500

18 – 21 ก.ย. 63

11,999

11,999

4,500

25 – 28 ก.ย. 63

11,999

11,999

4,500

01 – 04 ต.ค. 63

13,900

13,900

4,500

02 – 05 ต.ค. 63

13,900

13,900

4,500

03 – 06 ต.ค. 63

12,999

12,999

4,500

08 – 11 ต.ค.63

12,999

12,999

4,500

09 – 12 ต.ค. 63

12,999

12,999

4,500

10 – 13 ต.ค. 63

14,900

14,900

4,500

15 – 18 ต.ค. 63

12,999

12,999

4,500

16 – 19 ต.ค. 63

12,999

12,999

4,500

17 – 20 ต.ค. 63

12,999

12,999

4,500

20 – 23 ต.ค. 63

13,900

13,900

4,500

21 – 24 ต.ค. 63

12,999

12,999

4,500

ราคาเด็กทารก
อายุตํ่ากวา 2 ป

4,900

ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทาง
ไปและกลับ
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)
ราคาท ัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถินตามธรรมเนียม (ชําระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)

ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน
ขอเก็บค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน ณ สนามบินในว ันเช็คอิน
่ นค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ทดู
สว
ี แลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง
อัตราคาบริการไมรวม
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร
คาโทรศัพท ฯลฯ
 คาปรับสําหรับนํ้าหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 คาทําหนังสือเดินทาง
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 คาทิปคนขับรถ ผูช
 วยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

 คาทิปหัวหนาทัวรที่ดแ
ู ลจากไทย แลวแตสน
ิ นํ้าใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่น
และคนขับรถ แตไมบงั คับทิป)
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการสํารองทีน
่ งั่
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
 การชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางได 15 วัน กอนการเดินทาง)
 กรณีเจ็บปวยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้
ทานตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได ตามความเปนจริง
 ในกรณีเจ็บปวยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
 ได
อยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
 เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟนได อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน
 หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได
เนื่องจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บทีน
่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ
, การจลาจลตางๆ เปนตน
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว*
บริการเพิ่มเติม เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป

