XIN CHAO…..ราคาปังเวอร์
พิเศษ!! ชมโชว์หุํนกระบอกน้ํา
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วันแรก

สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย

11.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
เคาน์เตอร์สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน

15.20 น.

เหิรฟ้าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจ็ท แอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ906

17.15 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย โดยทางด่วนเปิดใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.)
เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง

ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้าตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร
LOVE MARKAT

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2)
นาทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในโลก เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่
การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจึงมี ก ารท านาขั้ น บั น ไดตามลาด
ไหล่เขาทอดตัวเรียงรายกันอย่ า งสวยงามจ านวนมาก อี ก ทั้ ง
เมืองซาปายังเคยเป็นเมืองพักตากอากาศของชาวฝรั่ ง เศสใน
สมัยก่อน รวมทั้งเป็นเมืองพักตากอากศของชาวต่ า งชาติ แ ละ
ชาวเวียดนามยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน นาท่านถ่ายรู ป กั บ ป้ า ย
ชายแดน จีน-เวียดนาม ที่เมืองลาวไก เมืองเล็ก ๆที่ มี พ รมแดน
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เที่ยง

ติดกับชายแดนของจีน พรมแดนเวียดนามในบริเวณนี้ถูก แบ่งโดยแม่น้าแดง แต่เชื่อมต่อกันโดยสะพาน
คอนกรีต อันเป็นเส้นทางสาคัญของติดต่อค้าขายพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
หลังจากนั้นพาท่านชม น้าตกสีเงิน น้าตกที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองซาปา ด้วยความสูง 100 เมตร
จาก ต้นสายไหลจากยอดเขาฟานซีปันลัดเลาะโขดหินลงมาเรื่อยๆถือ
เป็นภูมิทัศน์ที่น่าเก็บภาพและจดจาเป็นอย่างมาก จากนั้น นาทุกท่าน
เดินทางไปยังหุบเขาปากมัง กร (Ham Rong Mountain) ซึ่ ง ท่ า นจะ
ได้ชมทะเลหมอกที่ปกคลุ ม ทั่ ว เมื องซาปา ชมดอกไม้ เ มื องหนาว
นานาพรรณอันสวยงาม ภูเขารายล้อมเรียกลมเย็ น ที่ ตั้ ง เด่ น เป็ น สง่ า
กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร สถานที่ นี้ เ ป็ น แหล่ ง
ศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ ไม้ น านาชนิ ด ที่
หายากตลอดจนไม้ดอกเมื องหนาวนานาพั น ธุ์ สวยสดงดงามมาก
ในช่วงฤดูหนาว จากนั้นจึงเดินเท้าต่อขึ้นไปยังจุดชมวิ ว
สูงสุดของภูเขาลูกนี้ซึ่งทาเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้า
พื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่า งแปลกตาซึ่ ง มี อายุ
นับพันปีสาหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคล้ า ย
เดินอยู่ในเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่ อถ่ า ยภาพภาพ
ของเมืองซาปาตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เ บื้ องล่ า งห้ อมล้ อมไป
ด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็ จ ะ
เห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สาย หมอกเริ่ ม เคลื่ อนตั ว
ไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์ สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที หลังคาสีแดงของวิล
ล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คนและโบสถ์ ค ริ สต์ ตั้ ง
เด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาบที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาภือว่าคุ้มค่าที่ได้มาเห็น

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชม
บรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจาเผ่าต่างๆ
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เข้าพักที่ Holiday Sapa โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้า
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)
นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หมู่บ้านชาวม้ ง โบราณของ
เมืองซาปา ชมทิ ว ทั ศน์ ธ รรมชาติ ที่ ร ายล้ อม หมู่ บ้ า นอย่ า ง
สวยงาม รับลมเย็นปะทะหน้า พร้ อมชมพื้ น ที่ เ พาะปลู ก นา
ขั้นบันไดของชาวม้ง พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตร และสินค้ า
หัตถกรรมพื้นบ้านจากชาวบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลัง
อาหาร เดินทางเข้าสู่ฮานอยตามเส้นทางเดิม
นาท่านเดินทางต่อไปยัง วัดหงอกเซิน ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบคื น
ดาบ (ฮว่านเกี๋ยม) บนเกาะหยกซึ่ง เป็ น เกาะเล็ ก ๆ สามารถ
ข้ า มจาก ฝั่ ง ไปยั ง วั ด โดยข้ า มสะพานเทฮุ ก หรื อสะพาน
แสงอาทิตย์มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ ง ของกรุ ง
ฮานอยนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ า ยภาพไว้ เ ป็ น ที่ ร ะลึ ก กั น เสมอ
ปัจจุบันกลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื่อว่า หอคอยเต่ า ตั้ ง ไว้
เพื่อเชื่อมโยงถึงตานานของวัดแห่งนี้ จากนั้น เดินทางต่อไปยั ง
ถนน 36 สาย นาทุกท่านเลือกซื้อของฝากบนถนน 36 สายย่ า น
โบราณข อง เมื อ ง ฮานอยแต่ ก ลั บ ค ราค ร่ าไปด้ ว ยผู้ ค น
หลากหลายชนชาติ และรายรอบไปด้วยสินค้าของฝากนานาชนิด โดยเฉพาะบริเวณถนน ห่างกาย ห่าง
ห่อม ห่างบาก ห่างบ่วม ก็จะเป็นย่านค้าขายที่คกึ คักด้วยสินค้าสารพัดชนิดทั้งของกิน เสื้อผ้า และของที่
ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
หลั ง รั บ ประทานอาหาร น าทุ ก ท่ า นชม การแสดงหุ่ น
กระบอกน้า ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนาม
ที่มีความผูกพันกับสายน้า เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุ ก ชาติ
ทุกภาษา
เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่

ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8) หลังรับประทาน
อาหารเช้ า น าท่ า นเดิ น ทางสู่ จั ตุ รัส บาดิ ง ห์ จั ตุ รั สแห่ ง นี้ เ ป็ น
สถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนาม
พ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวั น ที่ 2 กั น ยายน พ.ศ
2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้าน
ทุกวันจันทร์และวันศุกร์)

ใน

**ถ่ายรูปด้านนอก***ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ
12.15 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VJ901

14.05 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ
***กํอนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอํานเงื่อนไขการเดินทางอยํางถํองแท๎ จนเป็นที่พอใจแล๎วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ของทํานเอง*
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อัตราคําบริการ
กํอนตัดสินใจจองทัวร์ ทํานควรอํานเงื่อนไขตํางๆให๎ครบถ๎วนจนเป็นที่พอใจกํอนชํ าระเงิ น

วันเดินทาง

ผู๎ใหญํ

เด็กต่ํากวํา 12ปี

พักเดี่ยว

รับได๎

ไมํมีเตียง
23 – 26 ก.พ 61

9,999

9,999

3,000

8

2 – 5 มี.ค 61

9,999

9,999

3,000

14

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์แล๎วไมํสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินคําจองทัวร์ คําทัวร์ได๎ในทุกกรณี

หมายเหตุ :
1.อัตราคําบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ ไมํสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได๎
และ/หรือ ขอคืนเงินคําทัวร์ คําจองทัวร์
2.กรุ๏ปออกเดินทางต๎องมีจํานวนไมํต่ํากวํา 15 ทํานขึ้นไป กรณีไมํถึงไมํสามารถออกเดินทางได๎ บริษัทฯจะแจ๎งให๎ทําน
ทราบกํอนการเดินทางอยํางน๎อย10 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคําบริการ เนื่องจาก คําภาษี เซอร์ชาร์ทน้ํามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมี
ผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ทํานเดินทางมาจากตํางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ๎งบริษัทฯกํอนทําการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ประกาศสําคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จํากัดน้ําหนักทํานละไมํเกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ทํานต๎อง
ชําระคําน้ําหนักสํวนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบิน เรียกเก็ บ และกรุ๏ปออกเดินทางได๎ 20 ทํานขึ้นไป
อัตรานี้รวม
คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ไฮฟอง – ฮานอย - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ,คําภาษี
สนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย , คําที่พักโรงแรม รวมทั้งสิ้น 3 คืนพักห๎องละ 2-3 ทําน, คําอาหารครบทุกมื้อ
ตลอดรายการ , คํารถรับ-สํงสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , อัตราคําเข๎าชมสถานที่ที่ระบุไว๎ในรายการ , คํา
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / คํารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัย
SXC01-Pro..VJ ฮานอย-ซาปา 4 วัน3คืน 9,999

อัตรานี้ไมํรวม
ภาษีมูลคําเพิ่ม 7 %, คําบริการ และคําใช๎จํายสํวนตัวที่ไมํระบุไว๎ ในรายการ,คําระวางน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม
คําทิปไกด์ท๎องถิ่น คนขับรถ ทํานละ 200 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค๎า 1 ทําน)
****หัวหน๎าทัวร์ไทย แล๎วแตํความพึงพอใจในการบริการ****

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช๎งานไมํต่ํากวํา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน๎า
วํางติดกันอยํางน๎อย 2 หน๎า / การจองทัวร์ ทํานละ 5,000 บาทที่เหลือชําระกํอนการเดินทางอยํางน๎อย20วัน
การยกเลิกและคืนคําทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินคําจองคําทัวร์แล๎ว ไมํสามารถยกเลิก เลื่ อน ขอคืนเงิน
ได๎ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตํางประเทศปฏิเสธมิใ ห๎เดินทางออกหรือเข๎ าประเทศ
ที่ระบุไว๎ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํ ากรณีใดๆทั้ งสิ้น รวมถึง เมื่อทํานออกเดินทางไป
กับคณะแล๎วถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทํ านสละสิ ทธิ์ไมํอาจ
เรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจาคืนไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจําย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาสํงสําเนาหนังสือเดินทางให๎บริษัทฯ กํอนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได๎สํงให๎ ท างสายการบิ น เพื่ อ
ออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต๎องเหลืออายุการใช๎งานมากกวํา 6 เดื อ นขึ้ น ไป (นั บ จากวั น
ออกเดินทาง) และต๎องเหลือหน๎าวํางสําหรับแสตมป์วีซํามากกวํา 2 หน๎าขึ้นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอํานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกํอนทําการจอง เพื่อความถูกต๎องและความเข๎าใจตรงกันระหวํางทํานลูกค๎าและบริษัท
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคําบริการขึ้นในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 20 ทําน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนือ่ งจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิ น,การยกเลิกบิน,การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุ
จากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. กํอนตัดสินใจจองทัวร์ ทํานควรอํานเงื่อนไขตํางๆ ให๎ครบถ๎วนจนเป็นที่พอใจกํอนชําระคําบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แกํตวั ทําน
และสมาชิกเอง และเมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริ ษัทฯแล๎วทางบริษัทฯจะถือวําทํานได๎ยอมรับเงือ่ นไข
ข๎อตกลงตํางๆในบริษัทฯ กําหนด
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7. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองโรงแรมที่พักในตํางประเทศเรียบร๎อยแล๎ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได๎
8. การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได๎ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค์ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถรั บประกันได๎
9.กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วิวแชร์ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7วันกํอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจ
ของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
11.ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํผํานการ
พิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทํองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จํากัดความเร็ว ไมํเกิน 60-80 กมตํอชั่วโมง (แล๎วแตํพื้นที่)
13. บริการน้ําดื่มทํานวันละ1ขวดตํอคนตํอวัน
14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไมํอาจรับผิดชอบตํอความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยูํเหนือการควบคุมของเจ๎าหน๎าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ
วุํนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตํางๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทําให๎ทางสายการบินงดเว๎นการบินตามเวลาที่กํา หนด และ/หรือ
ตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช๎ในเที่ยวบินนั้นๆ ไมํสามารถเดินทางตามเวลาที่กําหนด โดยคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรง
และทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย การถูกทําร๎าย การสูญหาย ความลําช๎าจากอุบัติเหตุตํางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข๎าและออก
เมืองจากทางเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมํถูกต๎อง หรือการถูกปฏิเสธในทุก
กรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกทํานสมาชิกเป็นสําคัญ
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