พิชิตนําตกทีสุงทีสุดของเอเชีย “BAN GIOC”
.

วันแรก
07.30 น.

ฮานอย -กาวบัง
พร้อมกันที สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน..

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเทียวบินที SL 180

11.45 น.

เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถและไกด์รับคณะที
สนามบินโนยบาย

เทียง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองกาวบัง (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) จังหวัดกาวบังเป็ นจังหวัดที
ตัBงอยูใ่ นภาคเหนื อของประเทศเวียดนาม มีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองกว่างซี จว้ งของประเทศจีน คนใน
จังหวัดนีBมีชาวไตอาศัยอยูจ่ าํ นวนมาก บางครัBงจะได้ยนิ เขาพูดภาษาคล้ายๆภาษาลาว-ไทยอยูบ่ า้ ง นําท่านชม
บรรยากาศยามเย็นของเมือง"กาวบัง" (Cao Bang) จังหวัดในภาคเหนื อของเวียดนาม ทีอยูห่ ่างจากชายแดน
ประเทศจีน ประมาณ 30 กิโลเมตร และอยูห่ ่างจากกรุ งฮานอยเมืองหลวงของประเทศประมาณ 272 กิโลเมตร
โดยตัวเมืองส่ วนใหญ่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา หุ บเขา และป่ าอันอุดมสมบูรณ์ นอกจากนีBยงั เป็ นทีตัBงของโบราณ
สถานทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ อีกจํานวนหลายแห่ง
บริ การอาหารคําทีภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมเมืองกาวบัง Sunny Hotel)

19.00 น.

(ทั&งสองฝังข้ างทาง ของโรงแรมมีร้านขายสินค้ าจําหน่ ายมากมาย)

วันทีสอง
07.00 น.

12.30 น.

กาวบัง – นํา& ตก BAN GIOC-ทะเลสาบ อาเบะ
บริ การอาหารเช้าทีโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ นํา& ตกเต๋ อเทียน (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.45
ชม.) นํBาตกเต๋ อเทียนเป็ นนํBาตกชายแดนเวียดนาม-จีน เป็ นนํBาตกทีกัBนระหว่าง 2 ประเทศ จัดเป็ นนํBาตกสวยทีสุ ด
แห่งหนึงของโลกและเป็ นนํBาตกชายแดนทีใหญ่ทีสุ ดในเอเชีย เป็ นนํBาตกชายแดนทีใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก
(รองจากนํBาตกไนแองการ่ า) รวมทัBงเป็ นนํBาตกขนาดใหญ่ลาํ ดับต้นๆของเอเชีย นําท่านล่องเรื อชมนํBาตกเต๋ อเทียน
บริ การอาหารกลางวันทีร้านอาหารริ มนํBาตก
ช่ วงบ่ ายนําเทียวนํา& ตกอีกหลายชั& น เพลิดเพลินกับการถ่ ายรู ป ชมทัศนียภาพทีงดงาม

19.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบัCกก่ าน เพือเดินทางไปยัง อุทยานแห่ งชาติบาเบะ (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัวโมง) สภาพเส้นทางเป็ นภูเขาสลับพืBนราบ ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง อุทยานแห่งชาติบาเบะ
เป็ นทะเลสาบกลางหุ บเขา เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงธรรมชาติทีสวยงามของเวียดนามเหนื อ ชมบรรยากาศยามเย็น
ของอุทยานบาเบะ
บริ การอาหารคําทีภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม NUI HOA HOTEL***)

ม

ล่ องเรือ

วันทีสาม
07.00 น.

ทะเลสาบ บาเบะ –บัCกก่ าน-ฮานอย
หลังรับประทานอาหารเช้า
หลังอาหารนําท่าน ล่ องเรือทะเลสาปบาเบะ ชมทัศนียภาพของทะเลหมอกทีตัดกับภูเขาสู งทีมีรูปทรงต่างๆ
มากมาย มีสัตว์ป่า นกนานาชนิดและวิวทิวทัศน์อนั สวยงามยามเช้า นําท่านชมความสวยงามของ บึงนางฟ้า
และ ศาลเจ้ าอานม้ า

12.00 น.

บริ การอาหารกลางวันทีภัตตาคาร

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอยระยะทาง 230 กม. ประมาณ 05 ชัวโมง
เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

20.00น.

พักผ่ อน ท่ องราตรีตามอัธยาศัยโรงแรม Royal Gate, Delight, Moon View (3 stars) ในเมืองฮานอย
หรือเทียบเท่ า

วันทีสี
เช้า

ฮานอย- กรุ งเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
ไปชมสุ ส านอดี ต ประธานอธิ บ ดี โ ฮจิ มิ น ห์ อ ยูท่ ี จั ตุ รั ส บาดิ ง ห์ ใจกลางกรุ งฮานอยเป็ นสถานทีเก็บศพภายใน
บรรจุศพอาบนํBายาของโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่ นโลงแก้วในห้องปรับอากาศ (สุ สานโฮจิมินห์จะปิ ดบริ การทุกวัน
จันทร์ และวันศุกร์ และในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายน) ชมสถาปั ตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรังเศสของอดีต
ทําเนียบประธานาธิ บดี ถ่ายภาพเป็ นทีระลึกซึ งปั จจุบนั ใช้ตอ้ นรับแขกเมือง ชมบ้ า นพั ก โฮจิ มิ น ห์ ซึงเป็ นบ้านไม้
ยกพืBนสู งชมห้องทํางานห้องนอนและห้องต่าง ๆ ทีเรี ยบง่าย ชมเจดี ย์ เ สาเดี ย ว เจดียไ์ ม้ทีงดงามทีตัBงอยูบ่ นเสา
ต้นเดียวกลางสระบัวไหว้ พ ระที วั ด เฉิ น ก๊ ว ก เป็ นวัดของทางพุธนิกายมหายานทีเก่าแก่และศักดิKสิทธิK มากๆ มี
อายุนบั เป็ นพันปี เป็ น 1 ใน 10 วัดโบราณทีสวยงามอันดับต้นๆของโลก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมโรงละครทีใหญ่ สุ ดสวยงามสุ ดของกรุ งฮานอย...
จากนัBน นําท่านสู่ ยา่ นการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย
(36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อปปิB งสิ นค้าต่างๆ
ในย่านนีBตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร

18.00น.

ได้เวลาสมควรส่ งคณะไปสนามบินฮานอยโดยสวัสดิภาพ

20.20 น.

เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที SL 185

22.20 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

บริษัทขอสงวนสิทธิfทจะเปลี
ี
ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั&งนีข& ึน& อยู่กบั การเปลียนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทาง
ธรรมชาติ แต่ ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่ าวข้ างต้นสามารถเปลียนแปลง
ได้ ตามความเหมาะสม ทั&งนีข& นึ& อยู่กบั สภาวะค่ าเงินบาททีไม่ คงทีและกรณีทสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บค่ านํา& มันเพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว้)

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
26-29 พ.ค. 60
16-19 มิ.ย. 60
23-26 มิ.ย. 60
30 มิ.ย.-03ก.ค. 60
7-10 ก.ค. 60 (เข ้าพรรษา)
14-17 ก.ค. 60
21-24 ก.ค. 60
28-31 ก.ค. 60
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที1
$ 0)
04-07 ส.ค. 60
11-14 ส.ค. 60
(วันแม่แห่งชาติ)
18-21 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
01-04 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.-02 ต.ค. 60
06-09 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60 (วันคล ้ายวัน
สวรรคต รัชกาลที9
$ )
20-23 ต.ค. 60 (วันปิ ยะ
มหาราช)

ห้องเตียงคู่
นอน 2 ท่าน

เด็ก 1 ท่าน พักกับ ผูใ้ หญ่
2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

11,999
11,999
11,999
11,999

11,999
11,999
11,999
11,999

3,500

เดือน กรกฎาคม 2560
12,999
11,999
11,999

12,999
11,999
11,999

3,500

12,999

12,999

3,500

เดือน สิงหาคม 2560
11,999

11,999

3,500

12,999

12,999

3,500

11,999
11,999
เดือน ก ันยายน 2560
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
เดือน ตุลาคม 2560
11,999

11,999
11,999

3,500
3,500

11,999
11,999
11,999
11,999
11,999

3,500

11,999

3,500

12,999

12,999

3,500

12,999

12,999

3,500

อ ัตรานีไม่รวมค่าทิปไกด์และคนข ับรถ 700 บาท
***ทิปห ัวหน้าท ัวร์ไทย ขึนอยูก
่ ับความพึงพอใจของท่าน***

พักเดียว
3,500
3,500
3,500

3,500
3,500

3,500
3,500
3,500

3,500

อัตรานีร& วม
• ค่าตัวL เครื องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ –ฮานอย– กรุ งเทพ ชัBนประหยัด
• ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และ ฮานอย
• ค่าระวางนํBาหนักเกิน 15 กิโลกรัม
• ค่าทีพักโรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารระบุตามรายการ
• ค่ารถรับ-ส่ งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
• อัตราค่าเข้าชมสถานทีทีระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริ ษทั ประกันภัยทีบริ ษทั ใช้บริ การ

อัตรานีไ& ม่ รวม
• ภาษีมูลค่าเพิม 7 %
• ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวทีไม่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 700 บาท
• ค่าสัมภาระทีหนักเกิน 15 ก.ก. / คิดตามราคาสายการบิน

ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน คนขับรถ ท่ านละ 175 บาท / วัน / คน
(รวม 4 วัน = 700 บาท / ลูกค้ า 1 ท่าน)
****หัวหน้ าทัวร์ ไทย แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการ****

เอกสารทีประกอบการเดินทาง : หนังสื อเดินทางเหลืออายุการใช้ งานไม่ ตํากว่ า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)
เงือนไขการจอง
: มัดจําทัวร์ ท่ านละ 5,000 บาท ส่ วนทีเหลือ ชํ าระ ก่ อนการเดินทาง 20 วัน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนืองจากเป็ นราคาตัวL เครื องบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และ กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทัBงกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศทีระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิK ทีจะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทัBงสิB น รวมถึง เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด
การใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิK ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทัBงสิB น
หมายเหตุ
• บริ ษทั ฯ มีสิทธิK ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นB ี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปลียนในระหว่างการเพือความเหมาะสม
• บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสังของเจ้าหน้าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึBนทางตรง หรื อทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่าง ๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิK ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัBงสิB นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านัBน
• บริ ษทั ไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื องมาจากมีสิงผิดกฎหมายหรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณี อืนๆ
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัBงนีBขB ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทและค่านํBามันทีไม่คงที
การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว้
• เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิ ทธิK ไม่สามารถเรี ยกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทัBงสิB น

เอกสารทีประกอบการเดินทาง : หนังสื อเดินทางเหลืออายุการใช้ งานไม่ ตากว่
ํ า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)

