โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์.
วันแรก

กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิ งบิงห์ (เย็น)

12.30น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3Viet Jet Air (
VJ ) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่ วบิน VJ902
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
นาท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ทีต่ งั้ อยู่ภาคเหนือ
เป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่านเดินทางข้ามแม่นา้ แดง
แม่นา้ สายลอยฟ้ าทีอ่ ยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม
ทีอ่ อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่ เศส ปัจจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง
ฮานอยในอดีตได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงทีส่ วยทีส่ ุดในเอเชีย เรียกกันว่า
“Little Parris”เป็ นเมืองหลวงที่ได้รบั การวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่นา้ ลอ้ มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมี
ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่อื ว่า City of Lakes มีถนนหนทางทีร่ ่มรื่นด้วยต้น
ไม ้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ทีง่ ดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ
ในอินโดจีน ปัจจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นกั เดินทางได้ไปสัมผัส
เสน่หเ์ มืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสือ่ มคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึง่
จะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียด
นาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยงั คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่ น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส ตึก อาคารที่สาคัญ
ต่างๆ ยังคงเป็ นการก่อสร้าง สไตล์ฝรัง่ เศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่เมืองนิงบิงห์
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั YEN NHI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

15.50น.
17.40น.
จากนัน้

คา่

วันที่สอง
วัดไบ่ดิงห์- นิ งก์บิงห์-ล่องเรือชมถา้ ตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้ งถนน 36 สาย
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
จากนัน้

เที่ยง

คา่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดไบ่ดิงห์BaiDinhเป็ นวัดที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเวียดนาม หรืออาจ
จะใหญ่ทส่ี ุดในเอเชีย วัดไบ่ดงิ ห์เป็ นศูนย์รวมชาวพุทธจากทุกภูมภิ าคมารวมกันวัด
ถูกก่อสร้างตามฮวงจุย้ โบราณคือ ด้านหลังอิงภูเขา ด้านหน้าคือแม่นา้ แต่สง่ิ ทีส่ ร้าง
ความประทับใจให้กบั นักท่องเทีย่ วคือรูปปัน้ พระอรหันต์ ๕๐๐ รูปทีป่ ระดิษฐานตาม
ระเบียงสองด้านสู่สถานที่บูชา ระเบียงแต่ละด้านยาวประมาณ ๑,๗๐๐เมตรเป็ นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่พุทธศาสนาของ
บรรดาพระอรหันต์ ซึง่ ถือเป็ นเส้นทางแห่งพระอรหันต์ยาวทีส่ ุดในเอเชีย ภายในมีสง่ิ ปลูกสร้างต่างๆได้แก่ ประตูตามกวาน
หงวาย ประตูตามกวานโหน่ย หอระฆัง สถานทีบ่ ูชาเจ้าแม่กวนอิมและพระพุทธรูป
หอระหังนี้มรี ะฆังขนาดใหญ่ทส่ี ุดของเวียดนามหนัก ๓๖ตัน และมีกลองสาริดหนัง๗๐ตัน ชาวบ้านมีความเชื่อว่า เสียระฆังกัง
วาฬไกลถึงไหนพระพุทธเจ้าจะปกป้ องมนุษย์ถงึ นัน่ รูปปัน้ พระอรหันต์ก็จะถึงสถานทีบ่ ูชาเจ้าแม่กวนอิมและพระพุทธเจ้า
ทีน่ ่ีมรี ูปปัน้ ทองสาริดเจ้าแม่กวนอิมพันมือขนาดใหญ่และพระพุทธรูปทองสาริด ขนาดใหญ่ทส่ี ุดของเวียดนามนาท่านเดินทาง
สู่ ตามก๊ก (Tam Coc)หมายถึงถา้ สามถา้ ตามตานานกล่าวว่าถา้ นี้ถกู บรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสนา้ เมือ่
ครัง้ นา้ ทะเลยังท่วมถึง ซึง่ ยังคงมีรอยคราบนา้ ปรากฏเป็ นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่นา้ Hoang Longในช่วงแรกของการ
เดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภ์ าพ ภูเขาสองฝัง่ แม่นา้ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตานานกล่าวว่าถา้ นี้ถูกบรรจง
สร้างโดย สายลมและกระแสนา้ เมื่อครัง้ นา้ ทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบนา้ ปรากฎเป็ นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏใน
ระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุย้ หลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนัง่ เรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องนา้ สองข้าง
ทางเป็ น ทุ่ง นาข้าว ยามฤดู เก็ บ เกี่ ย วก็ จ ะมีช าวไร่ ชาวนา ให้เห็น อย่ างเพลิน ตา สลับ กับ ทัศ นี ย ภาพของภู เขาน้อ ยใหญ่
สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย
นาท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิ ดบริการทุก
วันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิ ดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน)
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท้ ร่ี วมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผูป้ ระกาศ
เอกราชให้กบั ประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซง่ึ ได้ทาการเก็บรักษาศพไว้เป็ นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่ อย
โดยมีเจ้าหน้าทีด่ ูแล และค่อนข้างเข้มงวดนาทุกท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สูก่ ลางทะเลสาบชมวัดหงอกเซินวัดโบราณภายใน
ประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซง่ึ มีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คอื เต่าศักดิ์สทิ ธิ์ 1 ใน 2 ตัวทีอ่ าศัยอยู่ใน
ทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านานจากนัน้ ชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยนาท่านชมการแสดงหุน่ กระบอก
น้ าซึง่ เป็ นศิลปะพื้นบ้านทีม่ ชี ่อื เสียงท่านจะได้ชม
เรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมใิ จในความเป็ นธรรมชาติและวิถชี าวบ้านเช่น
การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอกนา้ ทัง้ สิ้น
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันทีสาม

ฮานอย –กรุงเทพฯ (เช้า)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน VJ901
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

12.15น.
14.05น.

........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย นิ งบิงห์ 3 วัน 2 คืน บิน VJ
เริ่มเดินทาง
2 ก.พ.61
9 ก.พ.61
16 ก.พ.61
2 มี.ค.61
9 มี.ค.61
16 มี.ค.61
23 มี.ค.61
30 มี.ค.61
6 เม.ย.61
12 เม.ย.61
13 เม.ย.61

กลับจากเดินทาง จานวน
4 ก.พ.61
11 ก.พ.61
18 ก.พ.61
4 มี.ค.61
11 มี.ค.61
18 มี.ค.61
25 มี.ค.61
1 เม.ย.61
8 เม.ย.61
14 เม.ย.61
15 เม.ย.61

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

8,900

8,900

8,500

2,500

8,900

8,900

8,500

2,500

11,900

11,900

10,500

2,500

8,900

8,900

8,500

2,500

8,900

8,900

8,500

2,500

8,900

8,900

8,500

2,500

8,900

8,900

8,500

2,500

8,900

8,900

8,500

2,500

8,900

8,900

8,500

2,500

11,900

11,900

10,500

2,500

11,900

11,900

10,500

2,500

20 เม.ย.61
27 เม.ย.61

22 เม.ย.61
29 เม.ย.61

24
24

8,900

8,900

8,500

2,500

8,900

8,900

8,500

2,500

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษีน้ ามันและภาษี ตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 450บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่

1.กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้
ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิม่ เติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ทา่ นถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบ
ของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด

- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว
เองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ นชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

