GROUP&GO VIETNAM

ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (พักบนเรือ 1 คืน)

ราคาเริ่ มต้น

12,990.บาท/ท่าน

กาหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่ านขึน้ ไป โดยมีไกด์ ท้องถิ่นให้ บริ การ จะไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย

วัน

โปรแกรม

อาหาร

โรงแรม

B

L

D

ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า

1

กรุ งเทพฯ - ฮานอย - สุ สานลุงโฮ - วัดเจดียเ์ สาเดียว - ถนน 36 สายเก่า ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ า
Bangkok – Hanoi – Ho Chi Minh Mausoleum - One Pillar Pagoda - 36 Streets
Old Quarter - Hoan Kiem Lake - Ngoc Son Temple - Water puppet Show



✓

✓

LOTTE HOTEL
HANOI

2

ฮานอย - ฮาลอง – ล่องเรื ออ่าวฮาลอง – ถ้า Sung Sot Cave
Hanoi – Ha long Bay - Sung Sot Cave

✓

✓

✓

GOLDEN CRUISE
HOTEL

3

ฮาลอง - ฮานอย – สนามบินฮานอย – กรุ งเทพฯ
Ha long Bay - Hanoi – Hanoi Airport - Bangkok

✓

✓



-

1

☺ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป โดยรถ FORD TRANSIT

วันแรก
…… น.
…… น.
…… น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ - ฮานอย - สุ สานลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ถนน 36 สายเก่า - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊ อกเซิน - โชว์
หุ่นกระบอกน้า
คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม (เวลาท้องถิน่ เท่ากับ
ประเทศไทย ) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศลุ กากรแล้ว ไกด์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้การ
ต้อนรับท่าน นาท่านชม สุ สานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 ชมร่ างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์ ซึ่ งได้รับการอาบน้ ายาเป็ นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมเขตบ้านพักที่อยู่อาศัย
ของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซ่ ึ งครั้งหนึ่งใช้เป็ นศูนย์บญั ชาการในสงครามเวียดนาม (สุ สานประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ จะปิ ดบริ การทุกวัน จันทร์ และ ศุ กร์ ของสั ปดาห์ และ จะปิ ดบริ การช่ วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน **
ห้ ามใส่ กางเกงขาสั้ นและ รองเท้ าแตะ) นาท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็ นเจดียไ์ ม้ที่มีความงดงาม
มาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็ นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนาม
ทาสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริ ยแ์ ห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหาร
จากจีนได้สักที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้คาบ
ดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทา
สงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนื อประเทศจีน ทาให้บา้ นเมืองสงบสุ ข เมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้
นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่ งนี้ น าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สี แดงสดใสสู่ กลางทะเลสาบคืน นาท่านชม
วัดหง๊ อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซ่ ึ งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือ
เต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่ งนี้ มาเป็ นเวลาช้านาน นาท่านเดินทางสู่ ย่าน ถนน 36 สายเก่ า
แหล่งขายของที่ระลึกและสิ นค้าพื้นเมืองให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัยซึ่งมีของฝาก และของที่ระลึก มากมาก
อาทิ กระเป๋ าก็อปปี้ แบรนด์เนม รองเท้าก็อปปี้ แบรนด์เนม เสื้ อผ้า ไม้แกะสลักตุ๊กตาสาวเวียดนาม ที่ทาจากไม้ ฯลฯ
ช้อปปิ้ งอย่างจุใจเป็ นของฝากคนทางบ้าน จากนั้นชมการแสดง ระบาตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้า ศิลปกรรมประจาชาติ
เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิ ดหุ่นกระบอก (เชิ ดจากในน้ า
ผสมผสานกับเสี ยงบรรเลงของเครื่ องดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก LOTTE HOTEL HANOI หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่สอง
เช้ า

ฮานอย - ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้า Sung Sot Cave
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่ งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิ งห์ซ่ ึ งจังหวัดนี้ จะมีพรมแดน
ร่ วมกับจีนทางทิศเหนื อ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร
ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ การเกษตรกรรม และนาข้าวเขียวขจี พร้อมแวะให้ท่าน
ผ่อนคลายอิริยาบถ หรื อเลือกซื้ อของที่ระลึกจากทางร้านค้า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อล่องเรื อชมความ
งดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มงั กรโบราณเคยมาร่ อนลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดาบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจาก
ความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทาให้ ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์ การ
ยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สั มผัสความมหัศจรรย์ ของธรรมชาติที่ได้ แต่ งแต้ มด้ วยเกาะหินปูนรูปร่ างแปลกตา เรียง
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ตัวกันอย่ างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่ างแปลกตา ลักษณะทัว่ ไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก
เกาะน้อยจานวนกว่า 1,000 เกาะ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ ท่ ามกลางวิวทิวทัศน์ ของอ่าวฮาลอง
นาท่านเข้าชม ถ้า Sung Sot Cave ชมหิ นงอกหิ นย้อยต่างๆ ภายในถ้ าที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สี สวยงาม หิ นแต่
ละก้อนจะมีลกั ษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนา และระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชม เกาะหมา เกาะแมว
เกาะไก่ชน ฯลฯ และลักษณะทัว่ ไปตามจินตนาการ จากนั้นอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

Cr.Jesus Abizanda-flickr
Cr.John_DL-flickr
รับประทานอาหารค่า บนเรือ
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก GOLDEN CRUISE HALONG หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
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วันทีส่ าม
เช้ า

ฮาลอง - ฮานอย – สนามบินฮานอย - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย เส้นทางเดิม (โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮานอย
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

......... น.

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

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กาหนดการดินทาง
พฤษภาคม -ธันวาคม 2563

คณะ 4 ท่ าน

พักเดี่ยว

ท่ านละ

เพิ่มท่ านละ

12,990 บาท

8,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่ น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
**ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม
อัตรานี้รวม
 ค่าบริ การ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 ค่ารถนาเที่ยวแบบส่ วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
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 ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ กรุ งเทพฯ-ฮานอย / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนี ยมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม และร้านอาหาร
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ข้ อควรทราบ:
➢ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
➢ บริ การ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริ การ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิ่น
เท่านั้น
➢ ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับ
คนขับรถของท่านและทีมฯ
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชือ่ คนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
➢ วันแรกทีเ่ ดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้ งถิน่ จะถือป้ ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
➢ สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋ ก่อน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลา
บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเดินทาง
➢ อัตราค่าบริ ก ารที่แ สดงข้างต้น ต้องมี ผูเ้ ดิน ทาง 6 ท่ านขึ้นไป กรณี จานวนผูเ้ ดิน ทางน้ อยกว่าหรื อมากกว่าที่ กาหนด กรุ ณ า
สอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่า ช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษ ัทฯ จะไม่ รั บผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถู กปฏิ เสธการเข้าเมื อ ง อัน เนื่ องจากการกระทาที่ ส่ อ ไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
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➢ ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสารอง
➢ กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
➢ หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ย บร้อ ยแล้ว เจ้าหน้ า ที่ ฝ่ ายขายจะนัดวัน -เวลา ไปรับหนังสื อ เดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้ง ไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
❖ อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหากมี
การเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่ สามารถทารี ฟันด์ได้ผู ้เดิน ทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสาย
การบิน
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่ อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
❖ หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชั่นตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
❖ห้อ งพักในโรงแรมส่ วนใหญ่ เป็ น แบบห้ องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้ อ งพักขึ้ นอยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ ล ะ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
❖โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
❖โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
❖หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
❖ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุน
ที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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