รหัสโปรแกรม : 14679 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

\

วันแรก
09.30 น.

กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 4 ประตู 6)
เคาน์เตอร์สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์(L) เจ้าหน้าที่บริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวกแก่ทา่ น..

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

12.20 น.
14.10 น.

เย็น

ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบิน
ทีV่ N610 บริการอาหารร้อนบนเครื่อง (มื้ อที่ 1)
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นา
ท่าน เดินทางขึ้ นเหนื อมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนื อของประเทศเวียดนามใกล้
กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึ ง
1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่
สาคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพนั ธุม์ ากที่สุด
ในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ ถูกพัฒนาขึ้ นเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่ เศส...สมัยที่
เวียดนามเป็ นอาณานิ คมของฝรัง่ เศส
(ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั ่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 2)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NORTH STAR SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สอง ซาปา-หมู่บา้ นชาวเขากัตกัต –หุบเขาปากมังกร –นั ่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน
- ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 3)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า นาท่านชมหมู่บา้ นชาวเขากัตกัต เป็ นหมู่บา้ นชาวเขา
เผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว
โดยชาวบ้านที่ นี่ยงั อนุ รักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดารงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้
อย่า งเหนี ย วแน่ น เช่น นิ ย มแต่ ง กายด้ว ยผ้า ทอมื อ สี ด าหรื อ น้ า เงิ น เข้ม และชมความ
สวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ งของเวียดนาม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 4)
จากนั้ นนาท่านสู่จุดชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ดื่มดา่ ไปกับความสวยงามของ
ทะเลหมอกที่ปกคลุมทัว่ เมืองซาปา รอบด้านรายล้อมไป
ด้ว ยเทื อ กเขาใหญ่ ที่ ท อดยาวมาจากมณฑลยู น นานใน
ประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซี ปัน ที่ สูงโดดเด่นกว่า
ยอดเขาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอิน
โดจีน ซึ่งมีความสู ง 3,143 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล
จากนั้ น นาท่านสัมผัสการนั ่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา ที่
เชื่อมตัวเมืองซาปากับท่ากระเช้าขึ้ นฟานซิปัน จากในเมือง
ชมวิวหุบเขาสวยๆ

จากนั้ นท่านสู่สถานี กระเช้า นั ่งกระเช้าข้ามภูเขา กว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15
นาที ข้ามเทื อกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซี ปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่
ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนี ยภาพที่ แสนสวยงามบนจุ ดชมวิวในระดับความสูง 3143
เมตร จุดที่ได้รบั การขนานมานว่าเป็ นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์ แบบพาโนรามา
พร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 5) อาหารพิเศษ++สุกี้ทะเลรวม และ ไวน์
แดงเริศรส

.
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้า
ท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกาย
ประจาเผ่าต่างๆ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NORTH STAR SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สาม

ซาปา –ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 6)

เที่ยง

จากนั้น

คา่

เดินทางกลับสู่ฮานอยตามเส้นทางเดิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 7)
หลั ง อาหารเดิ น ทางกลั บ สู่ เ มื อ งฮานอย น าท่ า นเข้า ชม
วัดเฉินก๊วก วัดนี้ มีประวัติยาวนานกว่า 1,500 ปี ถือเป็ นวัด
ที่ เ ก่า แก่ ที่ สุ ดในฮานอย เป็ นสถานที่ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ หล่ งที่ ชาว
พุทธจานวนมากมาท่องเที่ยวและกราบ จุดเด่นคือเจดียข์ นาด
ใหญ่ ประกอบด้วย 11 ชั้น สู ง 15 เมตร หอแต่ล ะชั้น มี 6
ประตูโค้ง ในแต่ละช่องประตูมีรูปปั้ นพระพุทธรูป และยังมี
การบรรจุอฐั ิของเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้ ลงในเจดียด์ ว้ ย
นาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมือง
ฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ ตามตานานกล่าวไว้ว่า ในสมัย
ที่เวียดนามทาสงคราม สูร้ บกับประเทศจีน กษัตริยแ์ ห่ง
เวี ย ดนามได้ท าสงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ ยัง ไม่
สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกั ที ทาให้เกิดความ
ท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือมาถึงที่ทะเลสาบแห่งนี้
ได้มีปฎิหารย์เกิ ดขึ้ น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่ งได้
มอบดาบวิ เ ศษให้พ ระองค์ เพื่ อ ท าสงครามกั บ
ประเทศจี น หลัง จากที่ พ ระองค์ไ ด้รับ ดาบมานั้ น
พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครั้ง และได้รับชัย
ชนะเหนื อประเทศจี น ท าให้บ ้า นเมื อ งสงบสุ ข
จากนั้ น นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์เพื่อชม วัด
หงอกเซิน เป็ นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่
ซึ่งคนที่นี่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้
มาเป็ นเวลาช้านาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่8)
จากนั้ น นาท่านสู่ยา่ นการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ ในย่านนี้ ตามใจชอบ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MOONVIEW HANOI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

06.00 น.

07.00 น.

ฮานอย-จตุรสั บาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเ์ สาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 9)

หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรสั แห่งนี้ เป็ นสถานที่ ที่
ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็ นเมืองขึ้ นของ
ฝรัง่ เศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็ นเมืองขึ้ นถึง 48 ปี จากนั้ นนาทุก
ท่านไปยังที่ต้งั ของ สุสานโฮจิมินห์ เป็ นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบ
น้ ายาของโฮจิมินห์ที่นอนสงบอยูใ่ นโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของ
ท่ า นที่ ต ้อ งการให้เ ผาศพ (ที่ นี่ จ ะปิ ดไม่ ใ ห้เ ข้า ชมด้า นในทุ ก วัน จั น ทร์ แ ละวัน ศุ ก ร์ )
นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสารวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายใน
สุสาน โดยห้ามนากล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาดจากนั้ น
นาท่านชม ทาเนียบประธานาธิบดี ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่รบั รอง
แขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้ าห้าม
เข้าใกล้ แต่มีเชือกกั้นสามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อ
ด้วยบ้านพักของโฮจิมินห์ เป็ นที่ๆเคยพานั กอยู่ในช่วงปี
พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ท้งั หลัง ยกพื้ นด้วย
เสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนั ง เป็ นที่พกั ผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็ นห้องสมุด ห้อง
ทางาน และห้องนอน บ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็ นตัวอย่างที่ดี
จนได้รบั การยกย่องเป็ นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้ นนาท่านชม วัดเจดียเ์ สาเดียว
หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงวัดแห่งนี้ วัดนี้ สร้างด้วยไม้ท้งั
หลัง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นเสาต้นเดียวปั กอยูใ่ นสระบัวขนาดกลาง
รูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือ
ของมงคลรวม 8 อย่าง นาท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์(ปิ ดทาการวันจันทร์และวันศุกร์)

ที่จดั แสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพนั ธุ์วิทยาได้
เป็ นอย่างดี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 9) พิเศษ++บุฟเฟห์นานาชาติ SEN

จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
15.30น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN613 บริการอาหารร้อนบนเครื่อง (มื้ อที่ 11)

17.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…….

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคา
ที่กาหนดไว้)

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กต ่ากว่า 12ปี

09 – 12 สิงหาคม 62
15-18 สิงหาคม 62

15,988
13,988

15,988
13,988

22-25 สิงหาคม 62
12-15 กันยายน 62

13,988
14,988

13,988
13,988

24-27 ต ุลาคม 62
21-24 พฤศจิกายน 62
29 ธันวาคม – 01 มกราคม 63

14,988
14,988
19,988

13,988
13,988
19,988

19 – 22 มีนาคม 63

14,988

13,988

พักเดี่ยว
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

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 ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้
บริการ
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)

***ส่วนหัวหนาทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ***
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)

เงื่อนไขการจอง : มัดจาท่านละ 7,000 บาท //ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20
วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั ไม่อาจแก้ไขได้
• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเพื่อความเหมาะสม
• บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสัง่ ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
• บริษัทไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิ ดกฎหมายหรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณีอื่นๆ
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทและค่า
น้ ามันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

“ความสุขของท่าน คืองานบริการของเรา”

