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HaiPhong Here we go!!

ฮายฟอง – ฮาลองเบย์ 3 วัน 2คืน
รายการพิเศษ..สั มผัสบรรยากาศธรรมชาติ
ล่ องเรื อ เทีย่ วถา้ ชมเกาะ นั่งกระเช้ า เข้ าสวนสนุก นอนบนเรื อ
เดินทางเดือนมิถน
ุ ายน – เดือนตุลาคม 2560

วันที่ 01:

กรุงเทพฯ - ฮายฟอง – ฮาลอง – ตลาดไนต์ ฮาลอง

09.00
11.15

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Vietjet
Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Thai Vietjet Airlines เที่ยวบิน VZ920 สู่ เมืองฮายฟอง ประเทศเวียดนาม

13.05

เดินทางถึงเมืองฮายฟอง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ( 105 กม. )
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เย็น

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็นนําคณะเดินช๊อปปิ้ ง ณ ตลาดไนต์มาเก๊ตเมืองฮาลอง เป็ นจุดรวม
ของนักท่องเที่ยวเวลามาเมืองฮาลอง อิสระซื้อของเป็ นทีระลึก ของฝากอย่างหลากหลายในราคาถูกก่อนช๊อปปิ้ ง
สิ นค้าผลิตมากจากเยื้อไม้ไผ่ กาแฟ ขนมต่างๆเพื่อซื้อเป็ นของฝาก
นําท่านเดินทางเข้า Check –in ณ โรงแรม Crown, Kenny, City Bay (3 stars) ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 02:

กระเช้ า Queen ข้ ามทะเล – ชิงช้ าสวรรค์ Sunwheel – สวนสนุก Ha Long Park – ล่องเรื อฮาลองเบย์

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช้า

หลังรับประทานอาหารเช้า นําพาคณะไปที่จุดขึ้นกระเช้า Queen มีความยาวถึง 2222 เมตรพาข้ามทะเลบ๋ ายไจ๋
เพื่อขึ้นไปสวนสนุก Ha Long park เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับชมวิวทะเลมรดกโลก
จากมุมสู งของตูก้ ระเช้าที่ติดสถิติโลกในความจุผโู ้ ดยสาร จุได้ถึง 250 คนต่อครั้ง สนุกกับชิงช้าสวรรค์ Sunwhell
Ha Long อยูบ่ นยอดเขา ซึ่งเป็ นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับระดับนํ้าทะเล 215 เมตร ใช้เวลาในการนัง่
15 – 20 นาที จากนั้น ให้ท่านอิสระกับเครื่ องเล่นต่างๆใน Ha Long park สมควรแก่เวลานําท่านนัง่ กระเช้ากลับ
เดินทางไปท่าเรื อฮาลอง เพื่อลงเรื อแบบโรงแรม V’Spirit Cruises or Phonenix Cruise or Majestic Cruise (เรื อ
เหมาลํา) เรื อจะพาคณะเข้าไปลึกในอ่าวฮาลอง

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ บนเรื อ
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บ่าย

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

บ่าย

นําท่านชม ถํ้าตะลึง ชมหิ นงอกหิ นย้อย มากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิง่ นักแล้ว นําท่าน ชมหมู่บา้ น
ชาวเล ซึ่ งชาวบ้านส่ วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทะเล ชีวิตส่ วนใหญ่ของพวกเขาจะอยูแ่ ต่ในเรื อ เวลาที่มีเรื อ
ท่องเที่ยวผ่านเข้ามาพวกเขาก็จะนําเรื อที่บรรทุกอาหาร ทะเลสารพัดชนิดทั้ง กุง้ หอย ปู ปลา ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่ยงั
เป็ นๆสดๆอยู่ ท้ ัง นั้ น คอยลอยเที ย บเข้า หาเรื อนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ขายอาหารทะเลให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเล แล้วให้เขาปรุ งตามเมนูที่ตอ้ งการได้เลย
แจวเรื อ Kayak บริ เวณเกาะหัวลิง บริ การรับนํ้าชา ผลไม้กบั ขนมลองท้องชมตะวันตก

บ่าย

จากนั้นเรื อพาไปจอดที่ใกล้เกาะ Titop เปลี่ยนเป็ นเรื อลําเล็กแล้วเข้าไปที่เกาะ นําท่านพาคณะขึ้นจุดชมวิวอยูบ่ น
ยอดเขาเกาะ Titop ถือว่าเป็ นจุดชมวิวฮาลองเบย์ได้สวยงามที่สุดร่ วมกิจกรรมว่ายนํ้า แล้วอิสระในการเล่นนํ้า
ทะเลที่ชายหาดเกาะ Titop
เย็น

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ / อิสระพักผ่อนบนเรื อ ซึมซับบรรยากาศอ่าวฮาลองยามคํ่าคืน
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วันที่ 03:

เกาะ Titop – เล่นนํ้าทะเล – สนามบินฮายฟอง

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

เช้า

อิสระชมตะวันขึ้นบนทะเลออก เลือกออกกําลังกายบนดาดฟ้าของเรื อ ไม่วา่ จะเป็ นการเล่น Yoga หรื อ กําลังกาย
เบาๆ ก่อนรับประทานอาหารเช้า จากนั้นขึ้นเรื อเตรี ยมตัว ขึ้นฝั่งท่าเรื อฮาลองไปสนามบินฮายฟง

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวันสนามบิน ฮายฟง อําลาคณะ

13.35 น.
15.25 น.

เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Vietjet Airlines เที่ยวบินที่ VZ921
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ ….
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อัตราค่ าบริการ
ห้องเตียงคู่

เด็ก 1 ท่าน พักกับ ผูใ้ หญ่

นอน 2 ท่าน

2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

9-11 มิ.ย. 60

11,999

11,999

5,999

23-25 มิ.ย. 60

11,999

11,999

5,999

7-9 ก.ค. 60

11,999

11,999

5,999

21-23 ก.ค. 60

11,999

11,999

5,999

11-13 ส.ค. 60

12,999

12,999

5,999

25-27 ส.ค. 60

11,999

11,999

5,999

8-11 ก.ย. 60

11,999

11,999

5,999

22-24 ก.ย. 60

11,999

11,999

5,999

6-8 ต.ค. 60

12,999

12,999

5,999

13-15 ต.ค. 60

12,999

12,999

5,999

20-22 ต.ค. 60

12,999

12,999

5,999

27-29 ต.ค. 60

12,999

12,999

5,999

วันเดินทาง

พักเดี่ยว

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 100 บาท
***ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน***
อัตราค่ าบริการรวม






ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้ นั ทัศนาจร
ค่าสัมภาระนํ้าหนักท่านละ 15 กก. / ถือขึ้นเครื่ อง 7กก.
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าที่พกั บนเรื อสําราญแบบเหมาลําสําหรับคณะ
ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงแล้วและทางบริ ษทั ขอเก็บเพิ่มในกรณี ที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม
เดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ / ค่ารถรับ-ส่ งนําเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ก่อนการ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท (กรุ ณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง
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เงื่อนไขในการจอง
 ชําระมัดจําในวันที่จองที่นงั่ ละ5,000 บาท พร้อมหนังสื อเดินทาง (หรื อสําเนา) ส่ วนที่เหลือชําระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั เต็มจํานวนหรื อบางส่ วน ในกรณี ที่ท่านจองแล้ว
ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

หมายเหตุ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อเปลี่ยนโปรแกรมหากสมาชิกเป็ นผูใ้ หญ่ข้ นั ตํ่าไม่ ครบ 15 ท่าน และรับเฉพาะผูม้ ี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นดั พบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ การ
เดินทาง และไม่ติดใจเรี ยกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่ อไปนี้
 หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรื อกรณี ที่ท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระ
ค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 หากเกิดทรัพย์สินสู ญหายจากการโจรกรรมและ/หรื อเกิดอุบตั ิเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทางหรื อคืนเงินได้
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได้

