ทัวร์ เวียดนาม : TOUR6171

ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บินห์ 3 วัน
โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ ท

ไฮไลท์...นั่งกระเช้าข้ามทะเล QUEEN CABLE CAR 2 ชัน้ ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก
ไฮไลท์...นั่งชิงช้า SUN WHEEL ชมทิวทัศน์ท่ีสวยง ามของอ่าวฮาลองเบย์
ไฮไลท์...ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ
ไฮไลท์...นิงบิงห์ ฮาลองบก มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ไฮไลท์...อาหารทะเลซีฟู๊ดสดๆบนเรือ + ไวน์แดงแห่ งเมืองดาลัด

วันแรก

สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลองเบย์ – ช้อปปิ้ งตลาดไนท์พลาซ่า

13.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสาร ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่
ท่าน

15.20 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ920

17.10 น.

เดิ น ทางถึ งสนามบิ น เมื อ งไฮฟอง หลังจากผ่ า นการตรวจคนเข้า เมื อ งแล้ว น าท่ านออกเดิ น สู่ ฮ า
ลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตั้งอยูใ่ นจังหวัดกว่างนิ งห์ (ประมาณ 2 ชม)

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(มื้ อที่ 1)
หลังรับประทานอาหาร นาท่าน ช้อบปิ้ งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้าของฝาก ของที่
ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า
เข้าพักที่
KENNY HOTEL / NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง

นั ่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR – สวนสนุก SUN WORLD HALONG PARK – นั ่งชิงช้าสวรรค์
SUNWHEEL – ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้ า – นิงบิงห์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้ อที่ 2)

เที่ยง

นาทุกท่านนั ่งกระเช้า 2 ชั้นข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์
ข้ามฝั ่งสู่เกาะอีกฝากฝั ่งหนึ่ งเพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความสวยงามของอาว
ฮาลองเบย์โดยการนั ่งชิงช้าสวรรค์ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ดีๆของการเก็บภาพความประทับใจ
จากมุมสูง จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนาท่า นชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รบั
การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา
ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่
สลับซับซ้อนราว กับภาพวาด 3 มิติ และชม ถ้า
นางฟ้ า ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
ในรูปร่างที่แปลกตาทาให้ผูช้ มสามารถเพลิดเพลินไป
กับการจินตนาการจากหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ
จากนั้นแวะ ชมหมู่บา้ นชาวประมง ท่านสามารถสัง่
อาหารทะลสดๆ จากกระชังให้ทางเรือปรุงเสริมกับ
อาหารกลางวันได้อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ(มื้ อที่ 3)
(อาหารทะเลซีฟ้ ุด สดสด)
หลังจากรับประทานอาหารบนเรือเสร็จ จากนั้ น เราจะพาทุ กท่ าน
กลับ ขึ้ นฝั ่งเพื่ อ เดิ น ทางสู่เมือ งนิ งบิ งห์ ระหว่างทางแวะให้ท่ านได้
เลือกชมเลือกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์คุณ ภาพที่ ท าจากเยื่ อไผ่ จนได้เวลาอัน
สมควรนาท่านเดิ นทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดด
เด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามว่า “ฮาลองบก” เป็ นเมืองที่มีภูมิทศั น์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนิ นเขาหินปูน ที่ราบตา่ และนาข้า ว
ล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็ นเมืองศักดิ์ สิทธิ์ คณะปฏิวตั ิ ของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐาน
ทัพขึ้ นที่นี่เป็ นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 4)
เข้าพักที่ GOLD HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม

ล่องเรือฮาลองบก ( TAM COC ) – วัดบายดิงห์ – ไฮฟอง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้ อที่ 5)
จ่ า งอาน เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ต้ั ง อยู่ ท างตอนใต้ข อง
สามเหลี่ ย มปากแม่ น้ า แดง ในจั ง หวั ด นิ งบิ่ ง ห์ เป็ นพื้ นที่ ที่ มี
ทั้ ง ภู มิ ทั ศ น์ อั น งดงามของยอดเขาหิ น ปู น แม่ น้ า ห ลายสาย
ไหลลั ด เลาะ บางส่ ว นจมอยู่ ใ ต้น้ า และยัง ถู ก ล้อ มรอบด้ว ย
ผาสู ง ชั น จึ ง ทาให้ส ถานที่ แ ห่ ง นี้ งดงามน่ าชม และยัง มี
ร่ อ งรอยทางโบราณคดี ที่ เ ผยให้เ ห็ น การตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษย์ ส มัย โบราณ ทาให้ส ถานที่
แห่ ง นี้ ได้รั บ การขึ้ นทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกทางวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ

นาท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชม
ทัศนี ยภาพของภูเขาสองฝั ่งแม่น้ า ซึ่งมีความยาวหลาย
กิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบ
เหมือน กุย้ หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับ
การ นั ่งเรือกระจาด ล่องผ่านท้องน้ า ชมทัศนี ยภาพของภูเขาน้อย
ใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็ นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้า
คาบ้างสลับกันไป ความประทั บ ใจที่ ไ ด้จ ากการมาเที่ ย วชม
จ่ า งอานคื อ จ่ า งอานเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที ย วทางธรรรมชาติ ที่ ส วยงามมากแห่ ง หนึ่ งของ
เวี ย ตนาม ทิ ว ทั ศ น์ ค วามสวยงามของที่ นี้ ได้รั บ การรั ง สรรค์ จ ากธรรมชาติ ล ้ว นๆจากนั้นนา
ทุกท่านแวะสักการะ วัด Baidinh ที่มีประวัติอนั ยาวนานเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม
เป็ นอย่างมาก
เที่ยง
บ่าย
18.05น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 6)
นาคณะเดินทางกลับสู่เมืองไฮฟอง
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่VZ 921

19.55น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

อัตราค่าบริการ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระเงิน

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กต ่ากว่า 12ปี

พักเดี่ยว

จานวนที่

20-22 JAN 60

9,555

9,555

2,500

25+1

10-12 FEB 60

10,555

10,555

3,000

25+1

24-26 FEB 60

9,555

9,555

2,500

25+1

10-12 MAR 60

9,555

9,555

2,500

25+1

24-26 MAR 60

9,555

9,555

2,500

25+1

อัตรานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ย นแปลง เลื่อนวันเดินทางได้
และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่ องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ น และ/หรือ
มีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
ประกาศสาคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จากัดน้ าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่าน
ต้องชาระค่าน้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ ออกเดินทางได้ 20
ท่านขึ้ นไป
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ไฟฟอง – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ,ค่าภาษี สนามบิน
กรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย , ค่าที่พกั โรงแรม รวมทั้งสิ้ น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอด
รายการ , ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ , ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัย
อัตรานี้ ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน (รวม 3 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือ
หน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป
กับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษทั ฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการ
บินเพื่อออกตั ๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ น
ไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั
1.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ว่ มคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่าน
และสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
ๆ

12. การขับรถในเวียดนาม จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พนที
ื้ ่)
13. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ
วุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กาหนด และ/หรือ
ตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออก
เมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุก
กรณี โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ

“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา”

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ เวียดนาม กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะติดต่ อกลับ เพื่อแจ้ ง
รายละเอียดการชาระเงินโทร 02-713-8992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

เมื่อ

