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สายการบนิ เวียดเจท็ แอร์(VJ) 
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาต ิณ อ่าวฮาลองเบย์ 
++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ 
ชมโชว์หุ่นกระบอกน ้าหน่ึงเดียวในโลก 
พบกับ  ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ  
เตม็อิ่มกับการช้อปป้ิงไนท์มาร์เกต็ฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า 
 
ก าหนดการเดนิทาง ดูได้ท้ายโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมาส่วนตัวสามารถออกเดนิทางได้ทุกวัน 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง                                                                (--/--/D) 
12.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน เวียดเจ็ท แอร์ (VJ) โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น 
14.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เที่ยวบินท่ี VJ8912 พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
16.20 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นเดนิทางโดยรถโค้ชปรับ

อากาศ สู ่ฮาลอง เมืองหลวงของจงัหวดักวา่งนิงห์ (QUANG NINH) หา่งจากกรุงฮานอยประมาณ 
180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม (ระหวา่งการเดนิทางแวะร้านค้าอิสระพกัผอ่นคลาย
อิริยาบถ หรือเลือกซือ้ของท่ีระลกึจากทางร้านค้า) 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)  
 ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึ อาทิ กระเป๋า ไม้

หอมแกะสลกั เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม หรือสินค้าพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย  
พัก เข้าพัก  ณ  BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ชอ้ปป้ิง 36 สาย – ชมโชวหุ่์นกระบอกน ้า  (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (2)  
07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรือ  เพ่ือลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาตเิชิญทา่นสมัผสัความงดงามและ

สมบรูณ์ของ อ่าวฮาลอง  ท่ีสรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนท าให้ได้รับการ
ขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองค์การยเูนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความ
มหศัจรรย์ของธรรมชาตท่ีิได้แตง่แต้มด้วยภเูขาหินปนูมากมาย รูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ 
สลบัซบัซ้อนเรียงตวักนัอยา่งสวยงาม ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะได้ชมความงามของเกาะแก่งตา่งๆ 
ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป น าทา่น  ชมถ า้นางฟ้า  หรือ ถ า้สวรรค์  ชมหิน
งอกหินย้อยมากมาย ล้วนแตส่วยงาม  และนา่ประทบัใจยิ่งนกั ถ า้แหง่นีเ้พิ่งถกูค้นพบเม่ือไมน่านมานี ้
ซึง่มีการประดบัแสงสี ตามผนงัและมมุตา่งๆ ในถ า้ บรรยากาศภายในถ า้ทา่นจะสมัผสักบัความ
สวยงาม ตามธรรมชาตท่ีิเสริมเตมิแตง่โดยมนษุย์ แสงสีท่ีลงตวัท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างตา่งๆ
มากมาย ทัง้รูปมงักร เสาค า้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปนางฟ้า รูปคูรั่กหนุม่สาว พระพทุธรูป ฯลฯ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ (3) 
บา่ย ถึง ทา่เรือฮาลอง เดนิทางกลบั กรุงฮานอย (ในเส้นทางเดมิ โดยใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

ระหวา่งทางแวะชมศนูย์หตักรรมของคนพิการ โดยพิการจากการโดนฝนเหลืองในสมยัสงคราม  ให้
ทา่นเลือกซือ้สินค้าท่ีระลกึ และสินค้าพืน้เมืองแฮนเมดจากฝีมือคนพิการ เพ่ือเป็นการอดุหนนุ
ชว่ยเหลือผู้พิการเหลา่นี ้ถึง ใจกลางเมืองเก่า ฮานอย ชม ทะเลสาบฮว่านเก๋ียว (ทะเลสาบคืน

ดาบ) หากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็นหอคอยเตา่โผลพ้่นน า้ ซึง่มีหลายคนบอกวา่เคยเห็นเตา่ขนาด
ใหญ่อยูใ่นบริเวณทะเลสาบแหง่นี  ้จากนัน้น าทา่นข้าม สะพานแสงอาทติย์ (สะพานเทฮุก) ชม 
วัดหงอ็กเซิน (วัดเนินหยก) วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาด
ใหญ่ ซึง่มีความเช่ือวา่ เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัดิส์ิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลา
ช้านาน จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ณ  ถนน 36 สายเก่า แหลง่ขายของท่ีระลกึและสินค้าพืน้เมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของกรุงฮานอย ทัง้ของท่ีระลกึ ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อป
ปี ้ย่ีห้อตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
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 จากนัน้ชม การแสดงหุ่นกระบอกน า้ (Water Puppet Show) ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลกัษณ์ของ
ประเทศเวียดนาม และมีแหง่เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอก (เชิดจากในน า้
ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

พัก เข้าพัก  ณ  THIEN THAI HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม ฮานอย – กรุงเทพฯ                                                                            (B/--/--)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (5)  
11.45 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบิน เวียดเจ็ท แอร์ (VJ) เท่ียวบนิท่ี VJ8911 
13.35 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อายุ 
ต ่ากว่า 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

14 – 16 มี.ค. 57 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 2,900 บาท 
15 – 17 มี.ค. 57 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 2,900 บาท 
21 – 23 มี.ค. 57 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 2,900 บาท 
22 – 24 มี.ค. 57 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 2,900 บาท 
28 – 30 มี.ค. 57 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 2,900 บาท 
29 – 31 มี.ค. 57 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 2,900 บาท 
หมายเหตุ:  
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อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ โดยสายการบิน เวยีดเจ็ท แอร ์

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 3 ดาว รวมทั้งส้ิน 3 คืน 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผู้

เอาประกนัภยั อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % 

ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสงูกวา่ 85 ปี ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 2 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 1 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร , ทิปหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย  

(ตามแต่ความพอใจในการบริการของลกูคา้) ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้าํการจอง และท่ีนัง่จะถกูยนืยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่าน้ัน 

 หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะทาํการ ออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ

เดินทาง 
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้า่ย ยดึเงินมดัจาํทั้งหมด ในทุกรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 

 


