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กรุงฮานอย อาวฮาลองเบย นิงบิงห ลองเรือฮาลองบก
ลองเรืออาวฮาลองเบย มหัศจรรยถ้ําดงเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห ทําเนียบประธานาธิบดี บานพักโฮจิมนิ ห
วัดเจดียเ สาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจาหง็อกเซิน ลองเรือกระจาด เมืองนิงหบิงห ชมถ้ําลอดตํากก
ชอบปงถนนเกา 36 สาย ชมการแสดงหุน กระบอกน้ํา

โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน 5 วัน 4 คืน
กําหนดการเดินทาง 7-11, 21-25 พ.ย./ 5-9 ธ.ค. / 27-31 ธ.ค.50
วันแรกของการเดินทาง
10.00 น.

12.20 น.
14.10 น.

18.00 น.

ผูเดินทางทุกทานพรอมกันที่จดุ นัดหมายทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 ผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ สายการบินเวียดนามแอรไลน เคานเตอร L พบเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับ
ทาน
เหิรฟาสูกรุงฮานอย โดยสายการบินเวียตนามแอรไลน เที่ยวบินที่ VN 830
เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูใจกลางกรุง
ฮานอย เขาชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศเวียดนามจากนั้น
เที่ยวชมรอบเมืองฮานอย ชมอาคาร บานเรือนในสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส และ ทะเลสาบยามเย็นที่งดงาม ชม
ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม กระดองเตายักษกวาพันป และตํานานแหงเตาศักดิ์สิทธิ์
บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุนกระบอกน้ํา คณะ Thang Long ซึ่งเปนคณะ
เกาแก และมีลลี าการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรือ่ งราวที่สนุกสนาน วิถชี ีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับ
สายน้ํา ประกอบการแสดงดวยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเปนที่กลาวขวัญของคนทุกชาติทุก
ภาษา จบการแสดงกลับที่พักระดับมาตรฐาน

วันที่สองของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.

กรุงเทพฯ - ฮานอย

จตุรัสบาติงห – สุสานโฮจิมินห - ทําเนียบประธานาธิบดี -บานพักลุงโฮ –
วิหาวรรณกรรม – ทะเลสาบคืนดาบ – ฮาลองเบย

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
ทําทานเดินทางเขา เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ํายา ของ ทานโฮจิมินห อดีตประธานาธิบดีผูยิ่งใหญ ของ
ชาวเวียตนาม ที่ สุสานโฮจิมนิ ห ( ดานในของสุสานจะปดทุกวันจันทรและศุกร ) ภายในเปนศพที่รักษาดวยน้ํายา
อยูในโรงแกว อยูในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแตหัวจรดเทา และมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทําเนียบ
ประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเปนที่ทํางานของผูสําเร็จราชการของประเทศตางๆ ในแถบอินโดจีน ชม บานพักของ
ทานโฮจิมินห และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคลายดอกบัว ตั้งอยูบนเสาตนเดียวกลางบัว สามารถขึน้ ไปดานบน
เพื่อ สักการะเจาแมกวนอิม ได ซึ่งตามลักษณะแลวก็เปนลักษณะสปาปตยกรรมที่แปลกตาทีเดียว ตามประวัติ
กลาววา มาจากการนิมิตนั่นเอง
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12.00 น.

เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเดินทางโดยรถยนตระยะทาง ประมาณ 180 กม. ( ใชเวลา 3-3.5 ชม )
เดินทางสู มรดกโลก อาวฮาลองเบย
ถึงเมืองฮาลองบริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ///จากนั้นนําทานเช็คอินเขาสูที่พักระดับมาตรฐาน

วันทีสามของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

15.30 น.
18.00 น.

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากนั้นเดินทางสูทาเรือ เพื่อนําทานชื่นชมมรดกโลก อาวฮาลองเบย ที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก ถึง
2 ครั้งดวยกัน ในดานธรรมชาติ และลาสุดคือ ดานธรณีวิทยา ลองเรือชมเกาะนอยใหญกวา 2 พันกวาเกาะ ที่สลับ
และซับซอนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ําดงเทียนกุง ที่มีหินงอกหินยอยที่สวยงาม ในรูปรางแปลกตาทําใหผูชม
สามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินยอยรูปรางตาง ๆ
(บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดสสด ๆ บนเรือ) อีกทั้งทุกทานสามารถเลือกซือ้ เพิ่มเติมไดจากเรือกระชัง หรือชาวบาน
ที่มาลองเรือขายกันสด ๆ แบบราคานารับประทาน โดยเจาหนาที่บนเรือสามารถปรุงอาหารใหทานไดทุกเมนู ไมวาจะ
เปน ปง ยาง ทอด ตม หรือ ผัด อิม่ ทอง อิ่มตา แลวกลับขึน้ ฝง เดินทางตอสูกรุงฮานอย
ถึงกรุงฮานอย ใหทาน อิสระชอบปงตามอัธยาศัย ณ ยานถนนเกา 36 สาย
บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารชิมอาหารแบบเวียดนามแทๆ กลับสูที่พักระดับมาตรฐาน

วันที่สี่ของการเดินทาง
06.00 น.
08.00 น.
เที่ยง

เย็น

ฮานอย - นิงหบิงห

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก
นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห อดีตที่ตั้งเมืองหลวงในราชวงศดินห ( ใชเวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชัว่ โมง )
ชมวัดดินห และวัดเลอ วัดที่มปี ระวัติศาสตรความเปนมามากกวา 1000 ป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ลองเรือกระจาด ชม ถ้ําลอดตํากก พรอมทัศนียภาพแปลกตา โดยการลองเรือพายชมภูเขาหินนับหมื่นๆ
ยอดที่เรียงรายอยูบนทุงนาขาวสีเขียวกวางใหญสุดลูกหูลูกตา จนมีคํากลาววาที่นี่ยิ่งใหญราวกับฮาลองเบย
บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร /// หลังอาหารกลับสูที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่หาของการเดินทาง
07.00 น.
09.30น.

ลองอาวฮาลองเบย – ถ้ําดงเทียนคุง

ฮานอย – กรุงเทพฯ

เดินทางสู สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตนามแอรไลน เที่ยวบินที่ VN831 ******สิ้นสุดการเดินทาง*********

โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม ทัง้ นีถ้ ือเปนเอกสิทธิ์ของผูจัดโดยยึดถือ
สภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ
อัตราคาบริการ (อัตราคาบริการนี้สําหรับกรุปเดินทาง 15 ทานขึ้นไป )
ฮานอย – ฮาลองเบย – นิงหบิงห 5 วัน 4 คืน (VN)
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน ราคาทานละ

พฤศจิกายน-ธันวาคม
พัก 3 ดาว
18,900.-
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เด็ก อายุ 3-11 ขวบ พักกับผูใหญ 1 ทาน
18,900.เด็ก อายุ 3-11 ขวบ พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง)
18,900.เด็ก อายุ 3-11 ขวบ พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริมเตียง)
16,900.เด็ก อายุต่ํากวา 2 ขวบ พักกับผูใหญ 2 ทาน(ไมเสริมเตียง)
15,900.พักเดี่ยว เพิ่มทานละ
3,000.หมายเหตุ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่
สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
อัตราคาบริการดังกลาว ( รวม )
•
•
•
•
•
•
•

คาตั๋วโดยสาร VNไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
คาอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
คาภาษีสนามบินไทย และคาภาษีสนามบินเวียดนาม
คารถโคชวีไอพีปรับอากาศนําเที่ยวตลอดรายการ
คาเขาชมทุกแหงตามที่รายการระบุ
คาประกันอุบัตเิ หตุวงเงินประกัน ทานละ 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและ
ขอตกลงของบริษัทประกันชีวติ

อัตราคาบริการดังกลาว ( ไมรวม )
•
•
•
•
•
•

คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรับตอทาน
คาใชจา ยสวนตัวทุกชนิด ,คาโทรศัพท , คาซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถที่ตางประเทศ
คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จาย 3 % (ในกรณีขอใบกํากับภาษี)
เอกสารประกอบการเดินทาง
เนื่องจากนักทองเที่ยวจากประเทศไทยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมวีซาจากประเทศเวียตนาม
เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เทานั้น ( ที่มอี ายุใชงานอีกไมต่ํากวา 6 เดือน ) ไมใชรูปถาย
เงื่อนไขการจอง และการสํารองที่นั่ง

• จองและชําระมัดจําทานละ 8,000 บาท ภายใน 2 วัน นับแตวันจอง พรอมแจงชื่อภาษาอังกฤษตามหนาหนังสือ
เดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกําหนดภายใน 2 วัน บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
• ชําระสวนทีเ่ หลือกอนเดินทาง ไมนอยกวา 20 วันทําการ (ไมนับรวม เสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ)
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• กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชําระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
• คณะผูเ ดินทาง 15 ทานมีหัวหนาทัวรเดินทางพรอมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู
เดินทางไมถึง 15 ทาน ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษทั ฯ
เงื่อนไขการเดินทาง
- บริษัทฯ จะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของหาม
นําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทัง้ หมด หรือ บางสวน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทีอ่ าจเพิม่ ขึ้นในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสัย อาทิ เกิดการลาชาของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเทีย่ วบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุรายแรงตามธรรมชาติ
ตางๆ , การนัดหยุดงาน , ปญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ซึง่
เปนเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ ี่จะยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงรายการทัวร, กําหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร ตาม
ความเหมาะสม และความจําเปนที่เกิดขึน้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
- คณะผูจัดการเดินทางจะไมรบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกเมือง ทัง้ นีข้ ึ้นอยูกับดุลพินิจ
ของเจาหนาทีต่ รวจคนเขาออกเมืองเปนสําคัญ
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