
 
 
 
 

 

 

            รหัสโปรแกรมทวัร์  SXC02  HIFONG HALONG 3D2N MAY18 MAY18-VJ-W38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์..นั่งกระเชา้ขา้มทะเล QUEEN CABLE CAR 2 ชัน้ ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 

ไฮไลท.์..นั่งชิงชา้ SUN WHEEL ชมทิวทศันท่ี์สวยง ามของอ่าวฮาลองเบย ์

ไฮไลท.์..ล่องอ่าวฮาลองเบย ์1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ 
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ไฮไลท.์..อาหารทะเลซีฟู๊ดสดๆบนเรือ + ไวนแ์ดงแห่งเมืองดาลัด 

 
 

 

วนัแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET 

11.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร ชัน้ 4 ประตู 4  เคาน์เตอร ์G 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ เวยีดเจท็แอร ์(VJ)เจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

15.20 น. เหริฟ้าสู ่กรุงไฮฟอง โดยสายการบนิเวยีดเจท็แอร ์(VJ) เที่ยวบนิที่ VJ906 

17.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองไฮฟอง หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านออกเดนิสู่ฮาลอง ดนิแดน

แห่งมงักรหลบัไหล ต ัง้อยู่ในจงัหวดักว่างนิงห ์(ประมาณ 2 ชม) 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่ 1) 

จากนัน้น าท่าน ชอ้บป้ิงตลาดไนทพ์ลาซ่า เมืองฮาลอง พบกบัสินคา้ของฝาก ของที่ระลกึ ที่รวบรวมไว ้

มากกว่า 100 รา้นคา้ 

        เขา้พกัที่  KENNY HOTEL / NEW STAR HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่สอง        ลอ่งอา่วฮาลองเบย ์– ถา้นางฟ้า –ฮาลองปารค์ –นัง่กระเชา้2ชัน้ – ชิงชา้สวรรค ์SUN WHEEL - 

ฮานอย - ชอปป้ิง 36 สาย – โชวห์ุ่นกระบอกน ้า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั(ม้ือที่ 2) 

จากนั้น เดนิทางสู่ท่าเรอื เพือ่น าท่า นชื่นชมมรดกโลก อา่วฮาลองเบย ์ทีไ่ดร้บัการยก

ย่องจากองคก์ารยูเนสโก ้ถงึ 2 คร ัง้ดว้ยกนั ในดา้นธรรมชาต ิและลา่สุดคือ 

ดา้นธรณีวทิยา ลอ่งเรอืชมเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 2 พนักว่าเกาะ ทีส่ลบัซบัซอ้น

ราว กบัภาพวาด 3 มติ ิและชม ถ ้านางฟ้า   ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงาม  

ในรูปร่างที่แปลกตาท าใหผู้ช้มสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการจนิตนาการจาก

หนิงอกหนิยอ้ยรูปร่างต่างๆ 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื(ม้ือที่ 3) (อาหารทะเลซฟีุ้ ด สดสด)  
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จากนัน้  น าทุกท่านนัง่กระเชา้ 2 ชัน้ขา้มทะเลทีใ่หญ่ที่สุดในโลก ชมทวิทศัน์

ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย ์ขา้มฝัง่สู่เกาะอีกฝากฝัง่หน่ึง

เพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทศันค์วามสวยงาม

ของอาวฮาลองเบย์โดยการนั ่ง ชิงช้าสวรรค์ ซึ่ง เ ป็นอีกหน่ึง

ประสบการณด์ีๆ ของการเก็บภาพความประทบัใจจากมมุสูง จากนัน้

เดินทางสู่เมืองฮานอย   (ระหว่างการเดินทางแวะรา้นคา้อิสระ

พกัผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซื้อของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้  

  ลงรา้นชอปป้ิง 2รา้น  

จากนัน้  น าท่านสู่ย่านการคา้ใจกลางเมอืง ถนน 36 สาย (36  Old Streets) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ 

ในย่านน้ีตามใจชอบ จนไดเ้วลาอนัสมควร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4)  

หลงัรบัประทานอาหาร น าทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้ า ชม

เรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพนักบั

สายน า้ เป็นทีก่ลา่วขวญัของคนทกุชาตทิกุภาษา  

เขา้พกัที่    SENRISE HANOI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า www.sunrisehanoihotel.com 

วนัที่สาม จตัรุสับาดิงห ์– กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั(ม้ือที่ 5) 

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสับาดิงห ์จตัุรสัแห่งน้ีเป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมนิห์

ไดอ่้านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึ้นของ

ฝร ัง่เศส ในวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ2488 หลงัจากตกเป็นเมอืงขึ้นถงึ 48 ปี 

จากนัน้น าทุกท่านไปยงัที่ต ัง้ของ สุสานโฮจิมินห ์เป็นอาคารที่โดดเด่น 

สงา่งาม ภายในบรรจุศพอาบน า้ยาของโฮจมินิหท์ี่นอนสงบอยู่ในโลงแกว้

ในหอ้งปรบัอากาศ ซึง่ขดัต่อความประสงคข์องท่านทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ทีน่ี่จะปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทกุวนั

จนัทรแ์ละวนัศุกร)์ นกัท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขา้คิวอย่างเงยีบสงบและส ารวม เพื่อเขา้ไปคารวะศพ

http://www.sunrisehanoihotel.com/
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ภายในสุสาน โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาดไดเ้วลาอนัสมควร 

น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินอยไบ 

  12.15 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยเที่ยวบนิที่ VJ901 

  14.05 น.  เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 

 

 

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอา่นเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง*** 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขตา่งๆใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระเงิน 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กว่า 12ปี พกัเด่ียว 

2 – 4 กุมภาพนัธ ์2561 9,888 9,888 2,500 

9 – 11 กุมภาพนัธ ์2561 9,888 9,888 2,500 

2 – 4 มีนาคม 2561 10,888 10,888 2,500 

23 – 25 มีนาคม 2561 10,888 10,888 2,500 

**วนัจกัร*ี* 6-8 เม.ย 61 11,888 11,888 2,500 

**สงกรานต*์* 13-15 เม.ย 61 12,888 12,888 2,500 

4 – 6 พฤษภาคม 2561 10,888 10,888 2,500 
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18 - 20 พฤษภาคม 2561 10,888 10,888 2,500 

 

อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

หมายเหต ุ:  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร ์ไมส่ามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนัเดินทางได ้

และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไมต่ า่กว่า 20 ท่านขึ้ นไป กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯจะแจง้ใหท่้าน

ทราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย10 วนั  

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ น และ/หรือมี

ผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะน้ัน  

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

ประกาศส าคญั 

สายการบิน มีนโยบายใน จ  ากดัน ้าหนกัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  กรณีน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่าน

ตอ้งช าระค่าน ้าหนกัส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้20 

ท่านข้ึนไป  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ไฮฟอง –ฮานอย- กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ์,ค่าภาษี

สนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองฮานอย , ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อ

ตลอดรายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ , ค่า

ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ

ประกนัภยั  

อตัราน้ีไม่รวม  

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ท่านละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม 3 วนั = 600 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 
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เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือ

หนา้วา่งติดกนัอยา่งน้อย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั

คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการ

บินเพ่ือออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

(นบัจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบริษทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบติัเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอา่นเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจกอ่นช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตวัท่านและ

สมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือคา่ทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย

อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัท

ฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 
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10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น 

ๆ  

12. การขบัรถในเวียดนาม จ ากดัความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พื้ นท่ี) 

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ

วุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือตารางเวลา

บินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมืองจากทาง

เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทาง

บริษัทจะยดึผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 


