HOLIDAY HAIPHONG
ฮานอย– ฮาลอง – ฮายฟง 4 วัน 3 คืน
พิเศษสุด สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติใสๆ บริ สุทธิ์
ล่ องเรื อ เที่ยวถา้ ตะลึง ชมเกาะ นั่งกระเช้ า เข้ าสวนสนุก “พักค้ างคืนบนเรื อ”
V’Spirit Cruises or Phoenix cruise or Majestic cruise

วันที่เดินทางเดือน มิ.ย. – ต.ค. 2560

วันที่ 01:

กรุ งเทพฯ – ฮานอย – ช้ อปปิ้ งถนน 36 สาย

11.00

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Vietjet Airlines
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Vietjet Airlines เที่ยวบิน VJ 902 สู่เมืองฮานอย เมืองหลวงประเทศเวียดนาม

14.00

15.50

เดินทางถึงเมืองฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง
นาคณะเที่ยวชมถนนช้อปปิ้ งกลางใจเมืองฮานอย เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าของฝากมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชม
สารวจสิ นค้าและราคาตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเข้าสู่โรงแรมที่พกั DELIGHT HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 02:

ฮานอย – ล่องเรือฮาลองเบย์ – พายเรือคายัค - เล่นนา้ ทะเล ( พักบนเรือ )

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสู่เมืองฮาลอง ( เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง )
เพลิดเพลินกับบรรยากาศตลาดสดพร้อมวิถีชีวิตจริ งๆ
ของชาวเวียดนามพร้อมเลือกซื้ อหาสิ นค้าพื้นเมือง
รวมทั้งอาหารสดและของขบเคี้ยวเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนล่องเรื อ นาท่านไปยังท่าเรื อฮาลอง เพื่อลงเรื อแบบโรงแรม
(เรื อเหมาลา) เรื อจะพาคณะเข้าไปลึกในอ่าวฮาลอง
บริ การอาหารกลางวัน ณ บนเรื อ

เที่ยง

บ่าย

ล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติ
ที่สรรค์
สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก
อ่าวฮาลอง
ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็ น “มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก
อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหิ นปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะหมา
เกาะแมว เกาะไก่ชน

บ่าย

นาท่ านชม ถ้ าตะลึ ง ชมหิ นงอกหิ นย้อยมากมาย นับเป็ นถ้ าที่ ใหญ่ ลว้ นแต่ สวยงามและน่ าประทับ ใจยิ่งนัก นาท่ าน
ช ม ห มู่ บ้ า น ช า ว เ ล ซึ่ ง ช า ว บ้ า น ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ มี อ า ชี พ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ ท ะ เ ล
ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ ข องพวกเขาจะอยู่แ ต่ ในเรื อ เวลาที่ มี เรื อ ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นเข้า มาพวกเขาก็ จะน าเรื อ ที่ บ รรทุ ก อาหาร
ท ะ เ ล ส า ร พั ด ช นิ ด ทั้ ง กุ้ ง ห อ ย ปู ป ล า ฯ ล ฯ ซึ่ ง ล้ ว น แ ต่ ยั ง เ ป็ น ๆ ส ด ๆ อ ยู่ ทั้ ง นั้ น
คอยลอยเทียบเข้าหาเรื อนักท่องเที่ยวเพื่อขายอาหารทะเลให้แก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิ ดของอาห
ารทะเล แล้วให้เขาปรุ งตามเมนูที่ตอ้ งการได้เลย

นาท่านแจวเรื อ Kayak บริ เวณเกาะหัวลิง สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับมายังเรื อที่พกั บริ การรับน้ าชา
ผลไม้กบั ขนมรองท้องหรื อเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ

ค่า

อิสระพักผ่อนบนเรื อ ซึ มซับบรรยากาศอ่าวฮาลองยามค่าคืน

วันที่ 03:
เช้า

เที่ยง

ค่า

วันที่ 04:

เกาะ TI-TOP- กระเช้ า QUEEN – ชิงช้ าสวรรค์ SUNWHEEL – สวนสนุก HALONG PARK – ตลาดกลางคืน
บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร
นาท่านเดินทางลงเรื อพาไปจอดที่ใกล้เกาะ
TI-TOP
เปลี่ยนเป็ นเรื อลาเล็กแล้วเข้าไปที่เกาะ
นาท่านพาคณะขึ้นจุดชมวิวอยู่บนยอดเขาเกาะ
ถือว่าเป็ นจุดชมวิวฮาลองเบย์ได้สวยงามที่สุดร่ วมกิจกรรมว่ายน้ า แล้วอิสระในการเล่นน้ าทะเลที่ชายหาดเกาะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเตรี ยมตัวขึ้นฝั่งท่าเรื อฮาลอง
นาพาคณะไปที่จุดขึ้นกระเช้า QUEEN พาข้ามทะเลบ๋ ายไจ๋ เพื่อขึ้นไปสวนสนุก HALONG PARK
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ให้ท่านเพลิดเพลินกับชมวิวทะเลมรดกโลกจากมุมสู งของตูก้ ระเช้าที่ติดสถิติโลกในควา
มจุผโู ้ ดยสาร จุได้ถึง 250 คนต่อครั้ง สนุกกับชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL HALONG อยูบ่ นยอดเขา
ซึ่ งเป็ นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับระดับน้ าทะเล 215 เมตร ใช้เวลาในการนัง่
25 นาที
จากนั้นพาคณะนัง่ ชิงช้าสวรรค์
ชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง
มีเวลาชมหุ่ นขี้ผ้ งึ บุคคลสาคัญมากมาย
พร้อมซื้ อของที่ระลึก....ได้เวลาสมควร
นาคณะนัง่ กระเช้ากลับ.....จากนั้นเยี่ยมชมร้านไม้ไผ่
เลือกซื้ อสิ นค้าที่ผลิตจากไม้ไผ่และถ่านที่สามารถใช้ได้ในครัวเรื อน ไม่วา่ จะเป็ นผ้าเช็ดรถ กางเกง เสื้ อคลุม ยาสี ฟัน
ฯลฯ ซึ่ งจะทาให้ท่านอัศจรรย์วา่ ไม้ไผ่สามารถทาได้ขนาดนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาคณะเพลิดเพลินกับตลาดไนท์มาเก๊ตของฮาลอง เป็ นตลาดที่รวบรวม
ของใช้ของฝาก อาทิ กาแฟ เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อไว้เป็ นที่ระลึกหรื อฝากญาติมิตรทางบ้าน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม CITY BAY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

ฮาลอง – สนามบินไฮฟง

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองไฮฟง
มีเวลานาท่านเยี่ยมชมวัดประจาจังหวัดของเมืองไฮฟอง

เพลิดเพลินกับศิลปะอันสวยงามที่แตกต่างจากภาคอื่นๆ

ของเวียดนาม หรื อ เยี่ยมชมโรงละครโอเปร่ า แห่งเมืองไฮฟอง สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไฮฟง
( บริ การอาหารกลางวันที่สนามบิน )
13.35 น.
15.25 น.

เหิ นฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Vietjet Airlines เที่ยวบินที่ VZ921
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ ….



อ ัตราค่าบริการ
ว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ กตา
่ กว่า 12ปี

พ ักเดีย
่ ว

2-5 มิ.ย. 60

13,999

13,999

6,500

16-19 มิ.ย. 60

13,999

13,999

6,500

7-10 ก.ค. 60

14,999

14,999

6,500

28-31 ก.ค. 60

13,999

13,999

6,500

11-14 ส.ค. 60

14,999

14,999

6,500

25-28 ส.ค. 60

13,999

13,999

6,500

16-18 ก.ย. 60

13,999

13,999

6,500

29 ก.ย.-2 ต.ค. 60

13,999

13,999

6,500

6-9 ต.ค. 60

14,999

14,999

6,500

13-16 ต.ค. 60

14,999

14,999

6,500

20-23 ต.ค. 60

14,999

14,999

6,500

27-30 ต.ค. 60

14,999

14,999

6,500

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง และทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 100 บาท
***ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน***

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้ นั ทัศนาจร






ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 15 กก. / ถือขึ้นเครื่ อง 7 กก.
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าที่พกั บนเรื อสาราญแบบเหมาลาสาหรับคณะ
ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงแล้วและทางบริ ษทั ขอเก็บเพิ่มในกรณี ที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม
ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ / ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
อาทิ
ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว,
ค่าซักรี ด,
มินิบาร์ในห้องพัก
,
รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท (กรุ ณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 700 บาท ตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปของหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของเรื อ โดยปกติแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า (ไม่บงั คับ)
เงือ่ นไขในการจอง
 ชาระมัดจาในวันที่จองที่นงั่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสื อเดินทาง (หรื อสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ งั เต็มจานวนหรื อบางส่วน
ในกรณี ที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 ขอสงวนสิ ทธิที่จะยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อเปลี่ยนโปรแกรมหากสมาชิกเป็ นผูใ้ หญ่ข้นั ต่าไม่
ครบ
15
ท่าน
และรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นดั พบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า
1
ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่
ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรี ยกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดงั ต่ อไปนี้
 หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,
การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล,
การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอ
ยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯ
ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรื อเกิดอุบตั ิเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทางหรื อคืนเงินได้
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย
6
เดือน
บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

