DAY
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่

PROGRAM
กรุ งเทพฯ – ฮานอย– ถนนย่านการค้า 36 สาย

B L D
-

- 

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุ สานโฮจิมินห์ – ตึก
ทาเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์
  
-ลาวกาย – ซาปา – ตลาดแห่ งความรัก
ซาปา-หมู่บา้ นชาวเขากัต๊ กัต๊ – ตลาดซาปาน้ าตก
  
ซิ ลเวอร์ – ยอดเขาฟาสนซิ ปัน
ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุ งเทพฯ
  -

HOTEL
SAN TABARBARA HOTEL
ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
SUNNY MOUNTAIN HOTEL
ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
SUNNY MOUNTAIN HOTEL
ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
-

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย–ถนนย่ านการค้ า 36 สาย

(-/-/D)

11.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q
เคาน์ เตอร์ สายการบิน กาต้ าร์ แอร์ เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน

14.25 น.

16.15 น.

เย็น

เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834 สะดวกสบายกับสายการบิน ระดับ 5
ดาว มีทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ท่ านสามารถเลือกบริการดูหนัง, ฟังเพลง,เล่ นเกมส์ ) (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
บนเครื่ อง / ใช้ เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง )
เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย เมืองหลวงของประเทศ เวียดนาม ที่ต้ งั อยูภ่ าคเหนื อ เป็ นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่านเดินทางข้ามแม่น้ าแดง แม่น้ าสายลอยฟ้ าที่อยูส่ ูงกว่าตัวเมือง ท่าน
จะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิ กหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปั จจุบนั ใช้เฉพาะ
รถไฟเท่านั้น กรุ งฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรี ยกกันว่า “Little
Parris” เป็ นเมื องหลวงที่ได้รับการวางผังเมือ งไว้อย่างดี มี ทะเลสาบและแม่น้ าล้อ มรอบเมื อง เฉพาะกรุ ง
ฮานอยมีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคาร
สถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยัง
เหลือรอยอดีตความรุ่ งโรจน์ให้นกั เดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนย่ านการค้า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม
ฝ้ าย รองเท้า กระเป๋ า ของที่ระลึก
ที่พัก SAN TABARBARA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ อง

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุ สานโฮจิมนิ ห์ – ตึกทาเนียบประธานาธิบดี – บ้ านโฮจิมนิ ห์
ลาวกาย – ซาปา – ตลาดแห่ งความรัก
(B/L/D)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ไ ด้อ่ านคาประกาศอิสรภาพของ
เวียดนามพ้นจากฝรัง่ เศส ในปี 1945 ชมสุ สานโฮจิมินห์ (สุ สานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิ ดบริ การทุกวัน
จันทร์ และศุกร์ของสัปดาห์และจะปิ ดบริ การเพื่ออาบน้ ายาศพ ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนของทุกปี ไม่
สามารถเข้าชมภายในสุ สานได้) สุ สานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อ ปี ค.ศ.1973 1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่ งมาจากทัว่ ประเทศ ภายใน
บรรจุ ศ พอาบน้ ายาของโฮจิ มิ น ห์ นอนสงบอยู่ใ นโลงแก้ว ในห้อ งปรั บ อากาศ) ด้า นหลัง สุ ส านเป็ น
สวนสาธารณะอันสงบและร่ มรื่ น มีสระน้ า จากนั้นชม ตึกทาเนียบประธานาธิบดี เป็ นตึกสไตล์โคโลเนี ยล
ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นาชม บ้ านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุ ดท้าย
ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่แสดงถึงความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายและความสมถะของท่าน ชมเจดีย์เสาเดียว

กลางวัน

เย็น

เป็ นเจดียไ์ ม้อนั งดงามตั้งอยูบ่ นเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ า สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิม
ที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังอาหาร นาท่าน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ ขุนเขาหว่าง
เหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็ นเมืองตาก
อากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิ คม ในปี พ.ศ.
2465 และได้มีการสร้างสถานี ภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อม
ด้วยขุนเขาน้อ ยใหญ่จึงทาให้มีอ ากาศเย็นตลอดปี ปั จ จุบนั เป็ นเมื อ ง
ท่อ งเที่ยวซึ่ งได้รับ ความนิ ยมมากที่สุด แห่ งหนึ่ งในเวียดนาม โดยใช้
เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนัง่ รถโค๊ชปรับอากาศ
 บริการอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร
จากนั้นให้ท่านเดินชมตลาดเมืองซาปา เดินเท้าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึ่ง มีคนพื้นเมืองชาวเขาขายของ
ให้กบั นักท่องเที่ยวสองข้างทางก็มีสินค้ามาวางขายทั้งของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ตลาดเมืองซา
ปาแบ่งออกเป็ นสองชั้นชั้นล่างเป็ นตลาดสดส่วนชั้นบนเป็ นตลาดขายเสื้ อผ้าของชนเผ่าต่างๆซึ่ งมานั่งเย็บปั ก
ถักร้อยกันเป็ นแถวสีสนั ของเสื้อผ้าสวยสดตามสไตล์
ที่พัก SUNNY MOUNTAIN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัต๊ กัต๊ –นา้ ตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟาสนซิปัน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3)
นาท่านชมหมู่บ้านชาวเขากัตกัต เป็ นหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่ งเมืองซาปา ซึ่ งอพยพมาจากทาง
ตอนใต้ของประเทศจีนเมื่ อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยงั อนุ รั กษ์ประเพณี วัฒ นธรรม และการ
ดารงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนี ยวแน่ น เช่น นิ ยมแต่งกายด้วยผ้าทอมื อสี ดาหรื อน้ าเงินเข้ม
และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4)
นาท่านชมความสวยงามของ น้าตกซิลเวอร์ ซึ่งเป็ นน้ าตกที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลง
มาจากหน้าผาหิน
จากนั้นท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้ าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อย
ใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่ อยละล่องอยูร่ อบๆชมทัศนียภาพที่แสน

เที่ยง

(B/L/D)

สวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็ นหลังคาแห่งอินโดจีน
ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ ัก SUNNY MOUNTAIN HOTELหรือเทียบเท่ า 3 ดาว

เย็น

วันทีส่ ี่

ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่ านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพือ่ เดินทางสู่กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้ าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835
สะดวกสบายกับสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ท่ านสามารถเลือก บริการดูหนัง,ฟังเพลง,
เล่ นเกมส์ ) ( บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง / ใช้ เวลาบิน 2 ชั่วโมง )
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

กลางวัน
17.20 น.

19.20 น.

(B/L/-)

 ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ 
ข้ อควรควรทราบ : สาหรั บท่ านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถาม
เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขายก่อนทาการออก ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ2-3
ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12
ขวบ
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ากว่ า 12
ขวบ
ไม่ มีเตียงเสริม

พักเดีย่ ว

(เด็ก 1+ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (เด็ก 1+ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
21-24 กันยายน 2560
5-8 ตุลาคม 2560
2-5 พฤศจิกายน 2560
16-19 พฤศจิกายน 2560
23-26 พฤศจิกายน 2560
8-11 ธันวาคม 2560
วันรัฐธรรมนูญ
30 ธันวาคม 2560 –
2 มกราคม 2561
HAPPY NEW YEAR 2018

13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.-

13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.-

12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.-

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

14,900.-

14,900.-

13,900.-

4,000.-

17,900.-

17,900.-

16,900.-

4,500.-

อัตรานีร้ วม

อัตรานีไ้ ม่ รวม

-ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้า
ทัวร์)
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
-ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) // • ค่าอาหาร -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรี ด, โทรศัพท์,พาหนะ
ตามที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
-ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
-ค่า ประกันอุ บ ัติเ หตุใ นวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่า งการ
เดินทางทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน
-ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยว (พูดไทย)
-ค่าน้ าหนักสัมภาระขึ้นเครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม
-ราคาทัวร์ ดังกล่ าวรวมอัตราค่าขึน้ กะเช้ าฟานซีปัน
-ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 กรุ ณาจองล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระงวดแรก 5,000 บาท
พร้ อมส่ งสาเนาหน้ าหนังสือเดินทางเพื่อการสารองที่นั่ง
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันทาการ บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วันทาการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวน
มาก บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น
เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
4.กรุ ณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 20 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
6. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
7. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม

