เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง3วัน 2คืน
(THAI AIRWAYS)

เทียวอ่าวฮาลองเบย์ เมืองมรดกโลก อาหารทะเลบนเรือ
ื งอาหารนานาชนิด
พิเศษ!!! SEN BUFFET อินเตอร์บฟ
ุ เฟต์ชอดั
การบินไทย บริการอาหารไป-กลับ นําหนักกระเป๋ า 20 กก.
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ว ันที 1
กรุงเทพ-ฮานอย-ฮาลอง-ตลาดกลางคืนฮาลอง
ั
05.00 น.
คณะพร อ
้ มกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชน4ประตู
2 สนามบิน สุว รรณภูม ิ
เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)พบเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรั บและอํ า นวย
ความสะดวก(*บริก ารอาหาร และเครืองดืมบนเครือง)
่ รุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เทียวบินที TG560(
07.45 น.
ออกเดินทางสูก

ใช ้ระยะเวลาในการเดิน ทางประมาณ 1.50 ชัวโมง)
09.35 น.

กลางว ัน

เดิน ทางถึงสนามบิน กรุ ง ฮานอย หลั ง ผ่านพิธีต รวจคนเข ้าเมือ งแล ้วนํ าท่า นเดิน ทางสู่ตั วเมืองกรุ ง
ึ อายุค รบ1,000 ปี ในค.ศ.2010 กรุงฮานอยเป็ น
ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเก่าแก่ซงมี
เมืองหลวงของประเทศเวียดนามซึงเมืองแห่งนียังคงรักษาความเป็ นเอกลัก ษณ์ได ้อย่ างเหนียวแน่นนํา
ท่านชมวิหารวรรณกรรม หรือ“วันเหมียว” (VAN MIEU) สร ้างในสมัยพระเจ ้าหลีไทโตง อุ ทศ
ิ ให ้แด่
ขงจือ วิหารนีอยู่ต ด
ิ กับกว็ อกตือยาม เป็ นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็ นมหาวิทยาลั ยแห่งชาติแ ห่ง
แรกของเวียดนาม
ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภ ัตตาคาร

จากนันนํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองฮาลองเบย์ระหว่างทางชมทิวทัศ น์ สองข ้างทางทีเป็ นหมู่บ ้านสลั บกับ
ท ้องนาทีจะเปลียนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย ใ์ นปี ค.ศ.1994 องค์การUNESSCO ประกาศให ้เป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติ ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 4ชม. โดยรถโค ้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180
กิโลเมตร ให ้ท่านสัมผัสบรรยากาศข ้างทาง ชมวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยู่การเกษตรกรรมและนาข ้าว(ระหว่าง
การเดิน ทางแวะร ้านค ้าอิสระพักผ่อนคลายอิรย
ิ าบถ หรือเลือกซือของทีระลึกจากทางร ้านค ้า)
เย็น
ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร
้ บปิ งทีตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market)
นํ าท่านไปชอ
พ ักทีNew Star Hotel หรือเทียบเท่า
ว ันที 2
ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ถํานางฟ้า-ฮานอย-ทะเลคืนดาบ-ว ัดหงอกเซิน
้
เชา
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม
จากนันนํ าท่านออกเดินทางสู่ทา่ เรือเพือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติทสรรค์
ี
สร ้างด ้วยความงดงาม
ดังภาพวาดโดยจิตกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด ้วยหมู่เกาะน ้อยใหญ่กว่า 1969เกาะได ้รั บการประกาศ
เป็ น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนีเต็มไปด ้วยภูเขาหิน ปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่าน
จะได ้ชมความงามของเกาะแก่งต่า งๆทังเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯนํ าท่านชมถํานางฟ้าชมหิน
งอกหินย ้อยมากมายล ้วนแต่สวยงามและน่ าประทับใจยิงนักถําแห่งนีเพิงถูกค ้นพบเมือไม่นานมานีได ้มี
การประดั บแสงสีต ามผนั งและมุ ม ต่า งๆในถําซึงบรรยากาศภายในถํ าท่า นจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาติทเสริ
ี มเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีทลงตั
ี
ว ทําให ้เกิด จินตนาการรูปร่างต่า งๆมากมายทังรูปมังกร
เสาคําฟ้ าทัง 4 เสารู ป ปี กอิน ทรีรูป นางฟ้ ารูป คู่ รักหนุ่ มสาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจนเลือกซือสินค ้าที
ระลึกต่างๆ
กลางว ัน
ร ับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิว ท ศ
ั น์ธรรมชาติอ ย่างงดงาม และให้คณะมี
เวลาพ ักผ่อนอยูบ
่ นเรือ ภ ัตตาคาร
ึ
จากนันนํ าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเก่าแก่ซงจะมี
อายุครบ1000 ปี ใน
ปี ค.ศ.2010 กรุ ง ฮานอยเป็ นเมือ งหลวงของประเทศเวีย ดนามซึงเมืองแห่งนี ยังคงรักษาความเป็ น
เอกลั กษณ์ไ ด ้อย่ างเหนี ย วแน่ น ชมสถาปั ต ยกรรมแบบฝรั งเศสตึก อาคารทีสํ า คั ญ ต่ า งยัง คงเป็ นการ
ก่อ สร า้ งและนํ า ท่า นชมรอบเมื องฮานอย บ ้านเรือนสถาปั ต ยกรรมแบบฝรังเศส จากนั นนํ า ท่านชม
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ทะเลสาบค น
ื ดาบซึงเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มัก มีชาวฮานอยและนักท่องเทียวมานังพักผ่อน
บริเวณริมทะเลสาบแห่งนีชมว ด
ั หงอกเซิน อยู่ รม
ิ ทะเลสาบคืน ดาบบนเกาะหยกซึงเป็ นเกาะเล็ กๆ ใน
ี ดงสดใส ถือเป็ นเอกลักษณ์อย่า งหนึงของกรุงฮานอย
ทะเลสาบมีสแ
ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร
พ ักทีDelight Hotel หรือเทียบเท่า

เย็น

ว ันที3
เชา้

ฮานอย-จ ัตุร ส
ั บาดิงห์-ว ัดเจดียเ์ สาเดียว-กรุงเทพฯ
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม
นํ าท่า นสู่ จ ต
ั ุร ส
ั บาดิงห์ณ จัตุ รั สแห่งนี เป็ นสถานทีทีท่านโฮจิมน
ิ ห์ได ้อ่า นคํ า ประกาศอิส รภาพของ
เวียดนามพ ้นจากฝรังเศส ในวัน ที 2 กันยายน พ.ศ.2488 หลังจากตกเป็ นเมืองขึนของฝรังเศสอยู่ถงึ 48
ปี ทีตังของอาคารทีโดดเด่น สง่างาม ชมสุสานโฮจิมน
ิ ห์ภายในบรรจุศพอาบนํ ายาของโฮจิมน
ิ ห์ นอน
สงบอยู่ในโลงแก ้วในห ้องปรับอากาศทีขัดต่อความประสงค์ข องท่านทีต ้องการใหเผาศพ
้
(ปิ ดไม่ให ้เข ้า
ชมด ้านในทุกวันจัน ทร์และวันศุกร์)นักท่องเทียวจะเดินเรียงแถวเข ้าคิวอย่างเงียบสงบและสํารวม เข ้าไป
คารวะศพภายในสุสานได ้ โดยห ้ามนํ ากล ้องถ่ายรูป กระเป๋ าสะพาย หรือกระเป๋ าถือเข ้าไปโดยเด็ ด ขาด
จากนันนํ าท่านชมทําเนียบประธานาธิบด ี ปั จจุบันใช ้เป็ นทีรับรองแขกบ ้านแขกเมือง ทาด ้วยสีเหลือง
ทังหลัง มีทหารเฝ้ าห ้ามเข ้าไปใกล ้ แต่ ม ีเชือ กกันให ้ถ่ายรูปได ้ในระยะไกล และต่ อด ้วยบ้า นพ ักโฮจิ
มินห์ ทีเคยพํานักอยู่ใ นช่วงปี พ.ศ.2501-2512 บ ้านพักสร ้างด ้วยไม ้ทังหลัง ยกพืนด ้วยเสาสูง ชันล่าง
โปร่งไม่มผ
ี นัง เป็ นทีพักผ่อนและต ้อนรับแขก ชันบนสุด เป็ นห ้องสมุด ห ้องทํางาน และห ้องนอน บ ้านจะ
เรียบง่าย สะอาด มีข นาดเล็ ก สมกับเป็ นตัวอย่างทีดี จนได ้รับการยกย่องเป็ นบิดาของประเทศเวียดนาม
จากนันนํ าท่านชมวด
ั เจดียเ์ สาเดียวเรียกอีกชือว่าวัดแห่งรัก สร ้างด ้วยไม ้ทังหลัง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลัง
เดียวขนาดเล็ก ตังอยู่บนต ้นเสาเดียวปั กอยู่ใ นสระบัว ขนาดกลางรูปสีเหลียม ภายในประดิษฐานรูปเจ ้า
แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่ าง

กลางว ัน

20.25 น.
22.15 น.

ื ัง
ร ับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภ ัตตาคารSEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชอด
จากนันนํ าคณะเราไปชมว ัด TRAN QUOCตัง อยู่ทใจกลางของทะเลสาบ
ี
HO TAYทะเลสาบใหญ่ทสุ
ี ด
และเหมือนดวงตาสองดวงของฮานอย ชมวัด TRAN QUOC วัด ทีเก่าทีสุดของเมืองหลวงฮานอย ความ
เป็ นมาของวัด แห่งนี 1,500 กว่าปี วัดทีกู ้ชาติกู ้เมืองของประเทศเวียดนามจากนันคณะไปช ้อปปิ งอย่ าง
สาใจอยู่ท ถนน36สายได
ี
้เวลาแก่ สมควรนํ า ทานเดิน ทางสู่ท่า อากาศยานนานาชาติน อยบ่ายเพือ
่ รุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
เดิน ทางกลับสูก
ออกเดิน ทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เวย์เทียวบิน ทีTG565(ใช ้ระยะเวลา
ในการเดิน ทางประมาณ 1.40 ชัวโมง)(*บริการอาหาร และเครืองดืมบนเครือง)
เดิน ทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
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สําค ัญ กรุณาอ่านเงือนไขแนบท ้ายโดยละเอียด เพือประโยชน์สงู สุดแก่ตัวท่านเอง หากชําระเงินแล ้วทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขแล ้วและไม่สามารถ เปลียนแปลงเงือนไขใดๆ ได ้

รายการท ัวร์สามารถสล ับ ปร ับเปลียนหรืองดไปบาง
รายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อันเนืองมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน
ั ต่างๆ ทังนีจะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นไปได ้และผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ
หรือเหตุสด
ุ วิสย

ทางผูเ้ ดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อ ันเนืองมาจากได้ร ับทราบเงือนไขก่อนการเดินทางแล้ว
ิ ธิเริมและจบการให้บรก
บรษ
ิ ท
ั ฯ ขอสงวนสท
ิ าร ที สนามบินต้นทางขาไป เท่านน
ั
กรณีผ ู ้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทําการสํารองตัวเครืองบิน หรือยานพาหนะ
้ นทางมาและกลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมท
อืน ๆ เพือใชเดิ
ิ างบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายเนืองจากเป็ น
้
ค่าใชจ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรม

อ ัตราค่าบริการ
ว ันเดินทาง
27-29 ก.ค.62
10-12 ส.ค.62
12-14 ต.ค.62
ราคาเด็ กทารก
อายุตากว่
ํ
า 2ปี

ผูใ้ หญ่
13,900
13,900
13,900

เด็ ก
13,900
13,900
13,900

พ ักเดียว
3,500
3,500
3,500

3,000 บาท

ไม่มรี าคาเด็ก เนืองจากเป็นราคาพิเศษ/ ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี บริบร
ู ณ์ ณ ว ันเดินทางไปและกลับ

ั
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนืองจากเป็นราคาโปรโมชน
(แต่สามารถเปลียนผูเ้ ดินทางได้ตามเงือนไของสายการบิน)
ราคาท ัวร์ไม่รวมค่าทป
ิ คนข บ
ั รถ และไกด์ทอ
้ งถินตามธรรมเนียม(ชําระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เก ิน 2 ปี ยกเว้นให้)

ท่านละ 600 บาท/ทริป/ท่าน
ส่วนค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
อ ัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัวเครืองบินโดยสารชันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชือเพลิง
 ค่าทีพัก ห ้องคู่ ดัง ทีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังทีระบุในรายการ
 ค่าเข ้าชม ดังทีระบุในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียว ดังทีระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุในระหว่างการเดินทาง
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อ ัตราค่าบร ก
ิ ารไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือ รายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สําหรับนํ าหนั ก กระเป๋ าเดินทางทีเกินจากสายการบิน กําหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทําหนั งสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชือเพลิงทีทางสายการบินอาจมีก ารเรียกเก็บเพิมเติมในภายหลัง
 ค่าทิปคนข ับรถ ไกด์ทอ
้ งถ น
ิ ว ันล่ะ 200 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป
 ภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม 7%
เงอนไขการสํ
ื
ารองทีนงั
 กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อ นการเดิน ทาง และกรุณาเตรียมเงิน มัด จํ า 5,000 บาทพร ้อมกับ เตรียม
เอกสารส่งให ้เรียบร ้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล ้ว
 การชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัว ร์
ให ้เรียบร ้อยก่อนกําหนด เนืองจากทางบริษัทต ้องสํารองค่าใชจ่้ ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครืองบินมิฉะนันจะ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดิน ทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากท่านทีต ้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค ้าอยู่ต่างจังหวัด) ให ้ท่านติดต่อเจ ้าหน ้าที ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ ้งเจ ้าหน ้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดู แลพิเศษ นั งรถเข็ น (Wheelchair) เด็ ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจํ าตั ว หรือไม่ สะดวกในการ
เดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได ้ เนืองจากเป็ นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงินทังหมด (แต่ สามารถเปลี ยนชือผู ้เดินทางได ้ 15วัน
ก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิก การเดินทางก่อนล่วงหน ้า 5 วัน ในกรณีทไม่
ี สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 10 ท่าน
ในกรณีนีบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ถ ้าต ้องการ
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้ และจะ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสย
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทสู
ี ญหาย สูญเสีย หรือได ้รั บบาดเจ็ บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน ้าทัวร์และอุ บัต เิ หตุ
ั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต ้น
สุดวิสย
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่ ว่าเหตุ ผลใดๆ ก็ ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่ค น
ื ค่าทัวร์ทงหมด
ั
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