รห ัสโปรแกรม : 12544 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ไฮไลท์... พักซาปาสุดฟิ น 2 คืน สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นสุดขัว้
ไฮไลท์... ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน+นั่งกระเช้า ชมจุดที่สงู และสวยที่สุดของเวียดนาม
ไฮไลท์... ล่องเรือที่ฮาลองบก จ่างอาน ที่ได้รบั รางวัลมรดกโลกทางธรรมชาติ
ไฮไลท์... บินสายการบินประจาชาติ เวียดนามแอร์ไลน์ มีบริการอาหารร้อนเสริฟบนเครื่อง
ไฮไลท์... บุ ฟเฟต์นานาชาติ SEN ที่มอี าหารมากกว่า 200 ชนิด
วันแรก
09.30 น.

กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ (ชัน้ 4 ประตู 6) เคาน์เตอร์สายการ
บินเวียดนามแอร์ไลน์(L) เจ้าหน้าที่บริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน..

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
12.20 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่VN610
(บริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง มื้อที่1)

14.10 น.

เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทาง

เย็น

ขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตัง้ อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กบั ชายแดนจีน อยู่ในเขต
จังหวัดลาวไก ตัวเมืองตัง้ อยู่บนระดับความสู งกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สาคัญของเวียดนาม อีกทัง้ ยังเป็ นดินแดนแห่ง
ขุนเขาที่มคี วามหลากหลายของชาติพนั ธุ ม์ ากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็ น
เมืองตากอากาศของชาวฝรัง่ เศส...สมัยที่เวียดนามเป็ นอาณานิคมของฝรัง่ เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั NORTH STAR SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สอง
07.00 น.

ซาปา-หมู่บา้ นชาวเขากัตกัต – น้ าตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปนั - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า นาท่านชมหมู่บา้ นชาวเขากัตกัต เป็ นหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมือง
ซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่น่ียงั อนุ รกั ษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และการดารงชีวติ ในแบบดัง้ เดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่ น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดา
หรือนา้ เงินเข้ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขัน้ บันได ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังอาหารนาท่านชมความสวยงามของ น้ าตกซิลเวอร์ ซึง่ เป็ นนา้ ตกทีม่ คี วามสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะ
ลงมาจากหน้าผาหิน จากนัน้ ท่านสู่สถานีกระเช้า นัง่ กระเช้าขึ้นสูย่ อดเขาฟาซีปนั ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซีปนั ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่ อยละ
ล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพทีแ่ สนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดทีไ่ ด้รบั การขนานมานว่า
เป็ นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็นตลอดทัง้ ปี

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชม
บรรดาเหล่าชาวเขา ทีไ่ ด้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ทน่ี ่ี ด้วยเครื่องแต่งกายประจาเผ่าต่างๆ

นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั NORTH STAR SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม

ซาปา – นิ งบิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน – วัดบายดิงห์

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
หลังอาหาร นาท่ านเดินทางสู่ เมืองนิ งห์บิงห์ เมืองเก่ าแก่ ท่ีมีความโดดเด่ นทางธรรมชาติ มีพ้ ืนที่ชุ่มนา้ ใน
อาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบกเป็ นเมืองที่มภี ูมทิ ศั น์แปลกตา ทัง้ เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่

ราบตา่ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอดจึงถือกันว่าเป็ นเมืองศักดิ์สทิ ธิ์ คณะปฏิวตั ขิ องโฮจิมนิ ห์ก็ได้เคย
ตัง้ ฐานทัพขึ้นทีน่ ่ีเป็ นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

จากนั้น

นาท่านสู่ ท่าเรือจ่างอาน เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตงั้ อยู่ทางตอนใต้ของสามเหลีย่ มปากแม่นา้ แดง ในจังหวัดนิง
บิ่งห์ เป็ นพื้นที่ท่มี ที งั้ ภูมทิ ศั น์อนั งดงามของยอดเขาหินปูน แม่นา้ หลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้นา้
และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทาให้สถานทีแ่ ห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีทเ่ี ผยให้เห็น
การตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์สมัยโบราณ ทาให้สถานที่แห่งนี้ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ การชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามในจ่างอานนัน้ คือการล่องเรือเล็กประมาณลาละ 4-5 คนเพือ่ เข้าไป
เยี่ยมชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพาเราไปเยี่ยมชมวัด หลังจากนัน้ ก็จะพาเราไปลอดถา้ มีทงั้ หมด 49 ถา้ ซึง่ แต่ละ
ถา้ จะมีช่อื แตกต่างกันไปจะใช้เวลาล่องเรือไปกลับร่วมสองชัว่ โมงเลย ทีเดียว จ่างอานยังถูกเรียกว่า ฮาลองบก
เพราะทีน่ ้ ีมเี ขาหินปูนและถา้ คล้ายกับทีอ่ ่าวฮาลอง จังหวัดกว่างนิงห์อกี ด้วย ระบบนิเวศของจ่างอานก็หลากหลาย
มีพนั ธุ พ์ ชื หายากและสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็ นจานวนมาก ในบริเวณเขตท่อ งเที่ยวจ่างอานยังมีโบราณสถาน
ระดับชาติทส่ี วยงามแห่งหนึ่ง ด้วยนัน้ คือ วัดบ๋ายดิ่ง วัดทีใ่ หญ่และสวยทีส่ ุดของเวียดนาม

นาท่านชม

วัดบ๊ายดิ๊งห์ การเดินทางขึ้นวัดต้องขึ้นบันไดหินกว่า ๓๐๐ ขัน้ ทางฝัง่ ขวามือของวัดคือถา้ ซ้างทีบ่ ูชาพระพุทธเจ้า
และเทพกาวเซิน ฝัง่ ซ้ายมือคือถา้ โต๊ยที่บูชาเจ้าแม่และนางฟ้ า
สถาปัจยกรรมของวัดตามรูปแบบวัดกับถา้ สลับกันที่เห็นทัว่ ไปใน
เวียดนาม “ ด้านบนของประตูเข้าถา้ ซ้างมีคาว่า มินห์ดิง๋ ห์แยง
ลาม หรื อ ทิ ว ทัศ น์ ท่ี เ ลื่ อ งชื่ อ ลื อ นาม ที่ ก ษัต ริ ย ์เ ลแท้ง ตง
พระราชทานให้อนั เป็ นการกล่าวถึงความสวยงามของที่น่ี เพดานถา้ เป็ นหลังคาวัดที่ทนทานและปกป้ องที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้าและเจ้าแม่ หิ้งบูชาได้รบั การจัดตามรู ปแบบของวัดเวียดโบราณที่มีพระพุทธรู ปและเจ้าแม่
กวนอิม ”

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)

นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั BAI DINH HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

นิ งห์บงิ ห์-ฮานอย-ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ ง) - กรุงเทพฯ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูเ่ มืองฮานอย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

จากนั้น

นาท่านสู่ย่านการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ ใน
ย่านนี้ตามใจชอบ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) พิเศษ++บุฟเฟห์นานาชาติ SEN

จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
15.30น.

เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN613 บริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง (มื้อที่ 11)

17.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…….

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กต ่ากว่า 12ปี

พักเดี่ยว

ไม่มีเตียงเสริม

09 – 12 สิงหาคม 62

15,988

15,988

15-18 สิงหาคม 62
22-25 สิงหาคม 62

13,988
13,988

13,988
13,988

12-15 กันยายน 62
25-28 กันยายน 62

14,988
14,988

13,988
13,988

24-27 ต ุลาคม 62

14,988

13,988

21-24 พฤศจิกายน 62
29 ธันวาคม – 01 มกราคม 63

14,988
19,988

13,988
19,988

19 – 22 มีนาคม 63

14,988

13,988

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

อัตรานี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยัด
• ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย
• ค่าที่พกั โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ
• ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
• อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ
อัตรานี้ ไม่รวม
• ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าระวางน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)

เงื่อนไขการจอง : มัดจาท่านละ 7,000 บาท //ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว
ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ
เงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั ไม่อาจแก้ไขได้
• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเพื่อความเหมาะสม
• บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสัง่ ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
• บริษัทไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิ ดกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณีอื่นๆ
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

“ความสุขของท่าน คืองานบริการของเรา”

