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ฮานอย - ฮาลอง - ถา้ นางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกนา้ - สุ สานโฮจิมินห์
บ้ านโฮจิมินห์ - พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ - ช้ องปิ้ งย่ านการค้า 36 สาย

กาหนดการเดินทาง
11 - 14 // 12 - 15 เม.ย.58
1 - 4 // 2 - 5 พ.ค.58
14 - 17 // 21 - 24 พ.ค. // 29 - 01 มิ.ย.58
11 - 14 // 18 - 21 // 25 -28 มิ.ย.58
2 - 5 // 9 - 12 // 16 - 19 ก.ค. 58
30 ก.ค. - 02 ส.ค.58
12 - 15 ส.ค.58
17 - 20 // 24 - 27 ก.ย.58
01 - 04 // 08 - 11 ต.ค.58
22 - 25 ต.ค.58
05 - 08 // 19 - 22 พ.ย.58
04 - 07 // 10 - 13 // 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮานอย
12.30 น.
15.35 น.

12,999.11,999.9,999.9,999.9,999.12,999.9,999.9,999.10,999.12,999.10,999.12,999.-

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาเตอร์ E สายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL) โดยมีเจ้ าหน้ าที่
จากทางบริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
เหิรฟ้ าสู่ เมืองฮานอย โดย สายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL) เที่ยวบินที่ BL668

(HD) ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (BL) เม.ย.-ก.ค. 58 9,999-12,999.-
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ค่า

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางข้ าม
แม่ นา้ แดง แม่ นา้ สายลอยฟ้าทีอ่ ยู่สูงกว่ าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่ งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดย
สถาปนิ คหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปั จจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุ งฮานอยในอดี ตได้รับการกล่าวขานว่าเป็ น
เมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชี ย เรี ยกกันว่า “Little Parris” เป็ นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มี
ทะเลสาบและแม่น้ าํ ล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุ งฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนน
หนทางที่ร่มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมือง
ใด ๆ ในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่ งโรจน์ให้นกั เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Moon View Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮานอย)

วันทีส่ อง

สุ สานโฮจิมินห์ – บ้ านโฮจิมินห์ – พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – TranQuoc Pagoda –
เดินทางสู่ ฮาลอง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม สุ สานท่ านโฮจิมินห์ (ปิ ดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เปิ ดเวลา 07.30) *** ตั้งแต่วนั ที่ 5 กันยายน – 5
พฤศจิกายน สุ สานท่านโฮจิมินห์จะปิ ดเพื่อนําศพท่านโฮจิมินห์ไปอาบนํ้ายา จะสามารถถ่ายรู ปด้านนอกสุ สานได้
เท่านั้น *** สุ สานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหิ นอ่อน
และหิ นแกรนิต และสิ่ งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่ งมาจากทัว่ ประเทศ ด้านหลังสุ สานเป็ นสวนสาธารณะอันสงบ
และร่ มรื่ น มีสระนํ้า และ บ้ านท่ านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุ ดท้ายของประธานาธิ บดีโฮจิมินห์ที่แสดงถึ งความ
เป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายและสมถะของท่าน นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่น
สะดุดตาด้วยรู ปทรงสมัยใหม่ ภายในจัดแสดงประวัติการปฏิวตั ิของท่านโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เป็ นเจดียไ์ ม้
อันงดงามตั้งอยูบ่ นเสาหิ นต้นเดียวกลางสระนํ้า สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธาน
โอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุ บินของพระองค์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก เยีย่ มชมเจดีย์ทรัน ก๊อก (Tran Quoc) เจดียท์ ี่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางห่ างจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 กม. ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 3.50 ชม. ซึ่ งกล่าวกันว่าถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนื อจะไม่สมบูรณ์แบบหาก
ไม่ได้ไปจังหวัดกว่าง นิ งห์ (Quang Ninh) ซึ่ งจังหวัดนี้ มีพรมแดนร่ วมกับจีนทางทิศเหนื อและมีสิ่งมหัศจรรย์
อย่างหนึ่ งของโลก ซึ่ งมีทศั นี ยภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สุดในเวียดนาม นัน่ คืออ่าวฮาลอง (Vinh Halong) ความ
งามแบบสันโดษของอ่าวนี้ กินเนื้ อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหิ นปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยูก่ ว่า 1,000
เกาะ ส่ วนใหญ่ไม่มีชื่อเรี ยก ก้อนหิ นรู ปร่ างประหลาดเหล่านี้ จะโผล่ข้ ึนมาจากทะเล ถํ้าที่มีอยู่มากมายก่อให้เกิ ด
โลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรื อสําเภาและสําปั้ นที่ล่องไปช้า ๆ บนท้องนํ้าในอ่าวแห่ งนี้ ช่วงเพิ่ม
ความงดงามให้ฉากธรรมชาติน้ ี มากขึ้นอ่าวฮาลองโด่งดังขึ้นมาจากหมู่ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ ฝรั่งเศสเรื่ อง

กลางวัน
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หนึ่งเรื่ อง Indochine เดินทางถึงเมืองฮาลอง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Cong Doan Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮาลอง)

วันทีส่ าม

ล่องอ่าวฮาลอง-ถา้ นางฟ้ า-เมืองไฮดวง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซินช้ อปปิ้ งตลาดย่ านการค้ า 36 สาย– หุ่นกระบอกนา้

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่ องเรือชมความงดงามของ อ่ าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มงั กรโบราณเคยมาร่ อนลงใน
อ่าวนี้เมืองครั้งดึกดําบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทําให้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหิ นปูนรู ปร่ างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรี ยงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่
มีรูปร่ างแปลกตา ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่
ชนฯลฯ ลักษณะทัว่ ไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจํานวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้ อที่
กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นําท่านชม ถา้ นางฟ้า ชมหิ นงอกหิ น
ย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถํ้าแห่ งนี้ เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นาน มานี้ ได้มีการประดับ
แสงสี ตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถํ้า ซึ่ งบรรยากาศภายในถํ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริ มเติมแต่ง
โดยมนุ ษย์ แสงสี ที่ลงตัวทําให้เกิดจินตนาการรู ปร่ างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รู ปมังกร เสาคํ้าฟ้ า พระพุทธรู ป ชม
กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สาํ หรับเลี้ยง กุง้ หอย ปู ปลา เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถ
เลือกซื้ ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่
บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (SEAFOOD) พร้ อมกับการชมทัศนยภาพอ่าวฮาลอง
นําท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองฮานอย ถึงเมืองฮานอยนําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
ทะเลสาบแห่ งนี้ มีตาํ นานกล่ าวว่า ในสมัยที่ เวียดนามทําสงครามสู ้ รบกับประเทศจี น กษัตริ ยแ์ ห่ งเวียดนามได้
สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มา
ล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่ งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่ งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทําสงครามกับประเทศ
จีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทําสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนื อประเทศ
จีน ทําให้บา้ นเมืองสงบสุ ข เมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาํ ดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่ งนี้ นําท่านข้าม
สะพานแสงอาทิตย์ สี แดงสดใสสู่ กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊ อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาล
เจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่ งมี ความเชื่ อว่า เต่าตัวนี้ คื อเต่าศักดิ์ สิ ทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่ อาศัยอยู่ใน
ทะเลสาบแห่ งนี้ มาเป็ นเวลาช้านาน จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดเก่ าดงซวนและ ย่ านการค้ า 36 สาย (36 Old
Streets) แต่ละถนนจะขายสิ นค้าเฉพาะอย่าง เช่ น ถนนผ้าไหม ถนนฝ้ าย ถนนกระดาษ ถนนเครื่ องเงิน ถนน
นํ้าตาล เป็ นต้น
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

ค่า
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ชมการแสดง หุ่นกระบอกน้า ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่ งเดี ยวในโลก ชม
ความสามารถในการเชิ ดหุ่ นกระบอก (เชิ ดจากในน้าผสมผสานกับเสี ยงบรรเลงของเครื่ องดนตรีเวียดนามและ
พากย์ สดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื่ องราวในชี วิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอ
กล่าวถึ งเมืองหลวงฮานอย ท่านจะได้ชมเรื่ องราวความรักในเทพนิ ยาย ความภาคภูมิใจในความเป็ นธรรมชาติ
และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรื อ โดยใช้หุ่นกระบอกนํ้าทั้งสิ้ น
พักที่ Moon View Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮานอย)

วันทีส่ ี่
เช้ า
12.25 น.
14.15 น.

ฮานอย – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
เหิรฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL) เที่ยวบินที่ BL667
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ….
*******************************************************************************

อัตราค่ าบริการ(สาหรับผู้ทถี่ ือหนังสื อเดินทางไทย)
วันที่ 11 - 14 // 12 - 15 เม.ย. // 30 ก.ค. – 02 ส.ค. // 22 - 25 ต.ค. 58
04 - 07 // 10 - 13 // 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 58
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
ท่ านละ
12,999.พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
ท่ านละ
3,000.*** ไม่ มรี าคาเด็ก ****
** กรณีชาวต่ างชาติโปรดสอบถาม **
อัตราค่ าบริการ(สาหรับผู้ทถี่ ือหนังสื อเดินทางไทย)
วันที่ 1 – 4 // 2 – 5 พ.ค.58
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
ท่ านละ
11,999.พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
ท่ านละ
3,000.*** ไม่ มรี าคาเด็ก ****
** กรณีชาวต่ างชาติโปรดสอบถาม **

(HD) ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (BL) เม.ย.-ก.ค. 58 9,999-12,999.-

บาท
บาท

บาท
บาท

4

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com

อัตราค่ าบริการ(สาหรับผู้ทถี่ ือหนังสื อเดินทางไทย)
วันที่ 14 – 17 // 21 – 24 พ.ค. // 29 – 01 มิ.ย. //11 – 14 // 18 – 21 // 25 -28 มิ.ย.58
2 – 5 // 9 – 12 // 16 – 19 ก.ค.58
12 - 15 ส.ค.58 // 17 - 20 // 24 - 27 ก.ย.58
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
ท่ านละ
9,999.- บาท
พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
ท่ านละ
3,000.- บาท
*** ไม่ มรี าคาเด็ก ****
** กรณีชาวต่ างชาติโปรดสอบถาม **
อัตราค่ าบริการ(สาหรับผู้ทถี่ ือหนังสื อเดินทางไทย)
วันที่ 01 - 04 // 08 - 11 ต.ค.58 // 05 - 08 // 19 - 22 พ.ย.58
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
ท่ านละ
10,999.พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
ท่ านละ
3,000.*** ไม่ มรี าคาเด็ก ****
** กรณีชาวต่ างชาติโปรดสอบถาม **

บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ-ฮานอย-กรุ งเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืนตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายไทย
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ( วงเงิน 200,000 บาท )
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าวีซ่าเข้าเวียดนามสําหรับชาวต่างชาติ
( กรณีเป็ นชาวต่ างชาติ และคนไทยทีถ่ ือหนังสื อเดินทางต่ างประเทศ ) กรุ ณาสอบถามค่ าวีซ่า
(HD) ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (BL) เม.ย.-ก.ค. 58 9,999-12,999.-
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 ค่าบริ การอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่ องมาจากค่าเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
 ค่ าทิป หัวหน้ าทัวร์ ไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง ส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 7 วันทาการ
1. กรณีทเี่ ป็ นคนไทย ใช้เอกสาร คือ หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน ไม่ ต่ากว่า 6 เดือน
2. กรณีทเี่ ป็ นชาวต่ างชาติ หรื อคนไทยที่ถือหนังสื อเดินทางต่างประเทศ ใช้รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รู ป
( ห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็ นสติ๊กเกอร์ ) ในการยื่นวีซ่า (ไม่ รวมค่ าวีซ่า)
คณะ 15 ท่านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ เดินทางไปด้ วย
เงื่อนไขการให้ บริการ
การจอง
มัดจําท่านละ 5,000.- บาท ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ**
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผเู้ ดินทาง
เป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่านํ้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ) ***
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