สัมผัสหลังคาโลกแห่งอิ นโดจีน ที่เมืองซาปา ที่โอบล้อมด้วยภูเขา
อากาศเย็นสบายตลอดทั
สบายตลอด ง้ ปี
ชมวิ ถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในเมืองซาปา
ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้า ศิ ลปะการแสดงพืน้ บ้านของชาวเวียดนาม
ช้อปปิ้ งสิ นค้าพืน้ เมือง ของที่ระลึก ที่ตลาดซาปา และถนน 36 สาย

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย– โชว์ ห่ ุนกระบอกนา้

11.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้ น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q
เคาน์ เตอร์ สายการบิน กาต้ าร์ แอร์ เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหินฟ้าสู่ กรุ งฮานอย โดยสายการบินกาต้ า ร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่
QR 834 สะดวกสบายกับสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทีวีส่วนตัวทุก
ที่ นั่ ง (ท่ า นสามารถเลื อ กบริ ก ารดู ห นั ง , ฟั ง เพลง,เล่ น เกมส์ )
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้ เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง )
เดิ นทางถึงสนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย เมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ที่ต้ งั อยูภ่ าคเหนื อ เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่านเดินทางข้ามแม่น้ าแดง
แม่ น้ า สายลอยฟ้ าที่ อยู่สู ง กว่า ตัวเมื อง ท่ า นจะเห็ นสะพานเหล็ ก แห่ ง แรกของเวี ย ดนาม ที่ อ อกแบบโดย
สถาปนิกหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปั จจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุ งฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็ น
เมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชี ย เรี ยกกันว่า “Little Parris” เป็ นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มี
ทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุ งฮานอยมีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มี

13.55 น.

15.45 น.

(-/-/D)

เย็น

ถนนหนทางที่ร่มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่ มี อาคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนี ยล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่ น
มากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปั จจุ บนั ฮานอยยังเหลื อรอยอดี ตความรุ่ งโรจน์ให้นักเดิ นทางได้ไปสัมผัส
เสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่ อมคลาย
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ชมโชว์ ห่ ุนกระบอกนา้ หรื อการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้านที่แสดงถึงการบรรยายชี วิต เทพนิ ยายที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ของประเทศ ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมแท้ๆของเวียดนาม แสดงพร้อมด้วยวงดนตรี พ้ืนเมืองบรรเลง
ประกอบ ที่หาชมได้เฉพาะในประเทศเวียดนาม
ทีพ่ กั SUNNY 3 HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ลาวกาย – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากัต๊ กัต๊ – หุบเขาปากมังกร – ตลาดซาปา

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ ขุนเขาหว่างเหลียนเซิ น
ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็ นเมืองตากอากาศของ
ชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิ คม ในปี พ.ศ. 2465 และ
ได้มีการสร้างสถานี ภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขา
น้อยใหญ่จึงทาให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเที่ ยวซึ่ ง
ได้รับความนิ ยมมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในเวียดนาม โดยใช้ เวลาประมาณ 5
ชม.โดยการนัง่ รถโค๊ชปรับอากาศ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังอาหารนาท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat) หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้า
เข้าชมทิวทัศน์อนั สวยงาม ชมไร่ นาขั้นบันไดของชาวเขา และเลื อกซื้ อสิ นค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายใน
หมู่บา้ น ชมนา้ ตกกัต๊ กัต๊ อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติ ของซาปา นาท่านชมบริ เวณ หุบเขาปากมังกร
Ham rong mountain ซึ่ งท่านจะได้ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทัว่ เมืองซาปา ชมดอกไม้เมือง หนาวนานาพรรณ
อันสวยงาม ภูเขาเล็กๆ ที่ต้ งั เด่นเป็ นสง่า กลางเมืองซาปา มีความสู งประมาณ 150 เมตร ท่านจะต้องเดินเท้า
ขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูกนี้บนภูเขาลูกนี้เป็ นแหล่งศึกษาหาความรู ้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานา
ชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นจึงเดินเท้าต่อ
ขึ้นไปยังจุ ดชมวิวสู งสุ ดของภูเขาลูกนี้ ซ่ ึ งทาเป็ นบันไดสลับกับทางเดิ นเท้าพื้นราบผ่านสวนหิ นธรรมชาติ
รู ปร่ างแปลกตาซึ่ งมีอายุนบั พันปี สาหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไป
เวียน มาคล้ายเดินอยูใ่ นเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพ
ภาพของเมื องซาปาตั้งเด่ นเป็ นสง่ าอยู่เบื้ องล่ างห้อมล้อมไปด้วย
เทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่ นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟาน
ซี ปัน ความสู ง 3,148 เมตร สู งกว่าภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สาย
หมอกเริ่ มเคลื่ อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์

กลางวัน

(B/L/D)

เย็น

สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที หลังคาสี แดงของวิลล่าคลาสสิ คสไตล์โคโลเนี ยลแบบฝรั่งเศส สลับกับ
สี สันของบรรดาบ้านเรื อนผูค้ น โบสถ์คริ สต์ต้ งั เด่นเป็ นสง่าอยูเ่ บื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ต้ งั อยูใ่ จ
กลางเมืองซาปาช่ างเป็ นภาพที่สวยงามคุม้ ค่าจากการที่ท่านได้มาชม จากนั้นให้ท่านเดินชมตลาดเมืองซาปา
เดินเท้าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึ่ ง มีคนพื้นเมืองชาวเขาขายของให้กบั นักท่องเที่ยวสองข้างทางก็มี
สิ นค้ามาวางขายทั้งของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ตลาดเมืองซาปาแบ่งออกเป็ นสองชั้นชั้นล่าง
เป็ นตลาดสดส่ วนชั้นบนเป็ นตลาดขายเสื้ อผ้าของชนเผ่าต่างๆซึ่ งมานัง่ เย็บปั กถักร้ อยกันเป็ นแถวสี สันของ
เสื้ อผ้าสวยสดตามสไตล์
 บริการอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร
ทีพ่ กั HOLIDAY SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

นา้ ตกซิลเวอร์ ซาปา – ตลาดชายแดน – ลาวกาย – ฮานอย (B/L/D)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ น้าตกซิ ลเวอร์ (Silver Waterfall)
เป็ นน้ าตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ตั้งแต่ระยะไกล มี ความสู งประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น
สายน้ าไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถ
เดินชมความสวยงามของน้ าตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความ
ประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริ เวณสะพานชมวิว
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองลาวกาย เชิ ญอิ สระท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาด Coc Leu ซึ่ งเป็ นตลาดที่ อยู่ติดชายแดน
ระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้ท่านได้เลื อกซื้ อ ได้เวลาสมควรนา
ท่านกลับสู่ กรุ งฮานอย โดยรถโค้ช
 บริการอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร
ทีพ่ กั SUNNY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน

เย็น

วันทีส่ ี่

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุ สานโฮจิมนิ ห์ – ตึกทาเนียบประธานาธิบดี – บ้ านโฮจิมนิ ห์
พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมนิ ห์ – ถนนย่ านการค้ า 36 สาย – กรุงเทพฯ
(B/L/-)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้น
จากฝรั่งเศส ในปี 1945 ชมสุ สานโฮจิมินห์ (สุ สานประธานาธิ บดีโฮจิมินห์ จะปิ ดบริ การทุกวันจันทร์ และ
ศุกร์ ของสัปดาห์และจะปิ ดบริ การเพื่อ อาบน้ ายาศพ ช่ วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนของทุกปี ไม่สามารถเข้า
ชมภายในสุ สานได้) สุ สานของประธานาธิ บดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคาร
สร้างด้วยหิ นอ่อนและหิ นแกรนิต และสิ่ งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่ งมาจากทัว่ ประเทศ ภายในบรรจุศพอาบ

กลางวัน

17.20 น.

19.20 น.
ประทับใจ

น้ ายาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยูใ่ นโลงแก้วในห้องปรับอากาศ) ด้านหลังสุ สานเป็ นสวนสาธารณะอันสงบ
และร่ มรื่ น มีสระน้ า จากนั้นชม ตึกทาเนียบประธานาธิบดี เป็ นตึกสไตล์โคโลเนี ยล ทาด้วยสี เหลืองทั้งหลัง
ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นาชม บ้ านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุ ดท้ายของประธานาธิ บดีโฮจิ
มินห์ ที่แสดงถึงความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายและความสมถะของท่าน ชมเจดีย์เสาเดียว เป็ นเจดียไ์ ม้อนั งดงาม
ตั้งอยูบ่ นเสาหิ นต้นเดียวกลางสระน้ า สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่
เจ้าแม่ก วนอิ มที่ ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้า หลี ไพไต ตามพระ
สุ บินของพระองค์ ชม พิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีความ
โดดเด่ นสะดุ ดตาด้วยรู ปทรงสมัยใหม่ ภายในจัดแสดงชี วประวัติและ
การปฏิวตั ิของท่านโฮจิมินห์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ SEN BUFFET
หลังอาหาร จากนั้นอิ สระช้อปปิ้ งที่ ถนนย่ านการค้ า 36 สาย แต่ละ
ถนนจะขายสิ นค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้ าย รองเท้า กระเป๋ า ของที่ระลึกสมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทาง
สู่ สนามบินนอยไบ เพือ่ เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 835
สะดวกสบายกับสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ท่ าน
สามารถเลือก บริ การดูหนัง,ฟั งเพลง,เล่ นเกมส์ ) ( บริ การอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้ เวลาบิน 2 ชั่วโมง )
ถึ งท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพฯ โดยสวัส ดิ ภาพพร้ อมความ

 ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ 
ข้ อควรควรทราบ : สาหรั บท่ านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
ก่อนทาการออก ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
มีเตียง+2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง+2 ผู้ใหญ่

31 ธันวาคม – 3 มกราคม 2559 *ปี ใหม่ * 16,900 บาท

16,900 บาท

15,900 บาท

4,000 บาท

19-22 มกราคม 2560
10-13 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา
23-26 กุมภาพันธ์ 2560
02-05 มีนาคม 2560

13,900
14,900
13,900
13,900

12,900
13,900
12,900
12,900

3,500
4,000
3,500
3,500

13,900
14,900
13,900
13,900

16-19 มีนาคม 2560
23-26 มีนาคม 2560
06-09 เมษายน 2560 วันจักรี
13-16 เมษายน 2560 วันสงกรานต์

13,900
13,900
14,900
16,900

อัตรานีร้ วม

13,900
13,900
14,900
16,900

12,900
12,900
13,900
15,900

3,500
3,500
3,500
4,000

อัตรานีไ้ ม่ รวม

-ค่าทิปมัคคุ เทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้า
ทัวร์)
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
-ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) // • ค่าอาหาร -ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ มินิบาร์ ,ซักรี ด, โทรศัพท์,พาหนะ
ตามที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
-ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
-ค่ า ประกันอุ บ ตั ิ เ หตุ ใ นวงเงิ น 1,000,000 บาท ในระหว่า งการ
เดินทางทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน
-ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยว (พูดไทย)
-ค่าน้ าหนักสัมภาระขึ้นเครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม
-ค่ามัคคุเทศก์ไทยนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
-ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุณาจองล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 4 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระงวดแรก 5,000 บาท
พร้ อมส่ งสาเนาหน้ าหนังสือเดินทางเพือ่ การสารองทีน่ ั่ง
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันทาการ บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วันทาการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวน
มาก บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น
เอกสารเดินทาง
1.หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสื อเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
4.กรุ ณาส่ งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 20 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง
6. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
7. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

