WOW WOW!! HANOI –
HALONG-SAPA FANSIPAN
4D3N BY TG
เวียดนามเหนือ ซาปา-ฮานอย - ฮาลอง 4วัน3คืน
* ไฮไลท์ !! ล่ องเรืออ่ าวฮาลองชมมรดกโลก - ลิม้ รสอาหารทะเล - ชมนาขั้นบันได
ขึ้นกระเช้ าชมวิว ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT - น้าตกซิลเวอร์
ช้ อปปิ้ งถนน 36สาย

(ช่วงสงกรานต์)
ราคา

22,900

บาท

กำหนดกำรเดินทำง 12-15 เมษำยน 2562

วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ -ฮานอย-ซาปา-หมู่บ้านชาวเขาCAT CAT -ตลาด Night Market

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคำน์เตอร์ C สำยกำรบิ นไทย
เพื่อทำกำรเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทำง
07.45 น. ออกเดิ นทำงสู่กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม โดยสำยกำรบิ นไทยแอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่
TG560 (ใช้ระยะเวลำในกำรเดิ นทำงประมำณ 1.50 ชัวโมง)
่
09.35 น. เดิ นทำงถึงสนำมบิ นกรุงฮำนอย หลังผ่ำนพิ ธีตรวจคนเข้ำเมืองแล้ ว นำท่ ำนเดิ นทำงสู่
เมื อ งซำปำ ซึ่ง ตัง้ อยู่ท างภาคเหนื อ ของประเทศเวีย ดนามใกล้กับ ชายแดนจีน อยู่ใ นเขต
จังหวัดลำวไก ตัวเมืองตัง้ อยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ า ทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดปี ทน่ี ่ีจงึ เป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวทีส่ าคัญของเวียดนาม อีกทัง้ ยัง
เป็ นดินแดนแห่งขุนเขาทีม่ คี วามหลากหลายของชาติพนั ธุม์ ากทีส่ ุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีต
เมืองนี้ถูกพัฒนาขึน้ เป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรังเศส
่
สมัยทีเ่ วียดนามเป็ นอาณานิคมของ
ฝรังเศส
่ (ระยะทำง 245 กิ โลเมตร ใช้เวลำเดิ นทำงประมำณ 5 ชม.)
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำน CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชวี ติ ความ
เป็ นอยู่ของ ชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้ บันได การเดินทางไปหมู่บ้าน
ก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนัง่ รถยนต์กไ็ ด้ ในกรณีทน่ี งั ่ รถยนต์รถนาเทีย่ วจะพาทุกท่าน
มาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต และจากนัน้ จึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็ นถนนของหมู่บ้านเพื่อ
สัมผัสกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพืน้ เมือง ที่พง่ึ พาธรรมชาติ
ในการ ดาเนินชีวติ อันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบา้ นเรือนของชาวเขาทีเ่ ปิ ดร้านวาง
จาหน่าย สินค้าพืน้ เมือง
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
หลังจำกรับประทำนอำหำรเย็นเรียบร้อย อิ สระท่ำนเดิ นชมและช้อปปิ้ งที่ ตลำด LOVE
MARKET มีสินค้ำให้ท่ำนเลือกช้อปปิ้ งมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็ นสิ นค้ำพื้ นเมือง ของฝำก
ขนม กระเป๋ ำ รองเท้ำ ท่ ำนสำมำรถช้อปปิ้ งให้อย่ำงจุใจ
05.00 น.

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สอง

ซาปา-น้าตกสีเงิ น-เขาฟานซีปัน-หุบเขาปากมังกร-ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ -วัดหงอกเซิ น - ถนน 36 สาย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม น้ำตกสีเงิ น เป็ นน้ าตกทีม่ คี วามสวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซี
ปั น ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย
ระดับสายน้ าลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม จากนัน้ นาท่านขึน้ สู่ ยอดเขำฟำนซิ ปัน
โดยกระเช้าไฟฟ้ าไปยังยอดเขาซึง่ เปรียบเสมือน "หลังคำอิ นโดจีน" เป็ นระบบกระเช้าไฟฟ้ า
สริง สามสายยาวที่ สุ ด ในเอเชี ย รวมระยะทาง 6.3 กิ โ ลเมตร สถานี สุ ด ท้ า ยอยู่ สู ง จาก
ระดับน้ าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น
น้ าตกสีเงิน และ หมู่บ้านก๊าตก๊ าต ในมุมสูงชมนาขัน้ บันไดที่ส วยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานี
ด้านบนท่านจะได้สมั ผัส กับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึน้ สู่จดุ สูงสุดของยอดเขาให้
ท่านได้เก็บภาพความ ประทับใจ
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮำนอย เส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชม.) จากนัน้ นาท่านชม ทะเลสำบคืนดำบ ซึ่งเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย
มักมีชาวฮานอยและนักท่องเทีย่ วมานังพั
่ กผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ นาท่านชม วัดหงอก
เซิ น อยู่รมิ ทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสแี ดงสดใส ถือ
เป็ นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนัน้ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าบนถนน 36 สำย
ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทัง้ ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบ
ญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋ าก๊อปปี้ ยห่ี อ้ ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สาม
เช้า

ฮานอย- จัตรุ สั บาดิ งห์– สุสานโฮจิ มินห์– ท าเนี ยบประธานาธิ บดี–
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดียเ์ สาเดียว - ฮาลอง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิน ทางไป จัตุ ร สั บำดิ ง ห์ ลานกว้างที่ป ระธานาธิบ ดีโฮจิม ิน ห์ได้อ่ านค าประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรังเศส
่
เมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึ้น
ของฝรังเศสอยู
่
่ถงึ 84 ปี นาท่านเข้าคารวะ สุสำนโฮจิ มินห์ (ปิ ดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื่อนา
ร่างลุงโฮ ไปอาบน้ายาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของท่านโฮจิมนิ ห์นอนสงบอยูใ่ นโลงแก้ว
จากนัน้ นาท่านชม ทำเนี ยบประธำนำธิ บดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทัง้ หลังปั จจุบนั เป็ นสถานที่
รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่

ลุงโฮปลูก ไว้ ไปชม บ้ำนพักลุงโฮ ที่ส ร้างด้วยไม้ทงั ้ หลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุ นเหมือนบ้านไทย
สมัยก่อน เป็ นทีพ่ กั ผ่อนและต้อนรับแขก ชัน้ บนเป็ นห้องทางานและห้องนอน จากนัน้ เดินต่อไป
ชม วัดเจดียเ์ สำเดียว เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตัง้ อยู่บนเสาต้น เดียวปั กอยูใ่ นสระ
บัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีต า
นานเล่ าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุ บิน เห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนัง่ อยู่บนใบบัว และส่ ง
เด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กาเนิด ทายาท
เพศชายพระองค์ตามทีท่ รงสุบนิ จึงได้โปรดให้สร้างวัดนี้ ขึ้ นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ เจ้า
แม่กวนอิม”
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งฮำลองเบย์ ระหว่างทางท่ านจะได้ ชมทิว ทัศ น์ ส องข้างทาง ที่เป็ น
หมู่ บ้ า นสลับ กับ ท้ อ งนาที่จ ะเปลี่ย นไปตามฤดู ก าล อ่ า วฮาลองย์ ในปี ค .ศ.1994 องค์ก าร
UNESSCO ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ การเดินทางใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง
และชมชมวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าว จากนัน้ นาท่านชมการแสดง ระบำ
หุ่น กระบอกน้ ำ ศิล ปะการละเล่ น ประจ าชาติซ่ึงถ่ า ยทอดความเป็ น มาประเพณี แ ละและ
วัฒนธรรมของชาวเวียดนามทีผ่ ่านตัวละครหุ่นกระบอกหลากสีสนั
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
จากนัน้ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งและเลือกซือ้ สินค้าที่ ตลำดฮำลอง NIGHT MARKET มีสนิ ค้า
พืน้ เมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสาหรับซื้อเป็ นของฝาก
เช่น กระเป๋ าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสือ้ ผ้า ผ้าพันคอ เสือ้ ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สี่
เช้า

เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถา้ สวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย
ท่าอากาศยานนอยไบ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านล่องเรืออ่าว ฮำลอง เบย์ ท่านจะได้สมั ผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าว
ฮาลอง ที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ.
2537 นาท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทไ่ี ด้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา
นับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มรี ูปร่างแปลกตา อ่าวฮา
ลองนัน้ ประกอบไปด้ว ยเกาะเล็ก เกาะน้ อ ยจานวนกว่า 1,000 เกาะ จากนัน้ นาท่านชม ถ ำ้
สวรรค์ ภายในถ้างดงาม มีหนิ รูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสนั ทาให้มองเห็น
เป็ นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และ
กลับ ไปขึ้น เรือ ต่ อ ล่ อ งเรือ ไปชมความงามของเกาะน้ อ ยใหญ่ ท่ีม ีรูป ทรงประหลาดกระจัด

กระจายอยู่พ นั กว่าเกาะในอ่ าว ซึ่งยูเนสโก้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 17 ธันวาคม 2537
และไฮไลท์ของที่น่ีเรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ เกำะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮา
ลอง
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ (บนเรือ)
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองฮำนอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ มี
อายุครบ 1, 000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่ เมือง
นี้ยงั คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ของเวียดนามได้อย่างเหนียวแน่ น
ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพ
เดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
20.45 น. นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG565
22.35น. ถึงท่ำอำกำศยำนสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
..............................................................................................................................................

อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

22,900.-

13,500.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

19,900.-

12,300.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

17,900.-

11,000.-

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

3,900.-

3,900.-

กำหนดกำรเดินทำง 12-15 เมษำยน 2562
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 900 บาท
/ทริป/ต่อท่าน รบกวนชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
หมำยเหตุ
1. กำรเดิ น ทำงในแต่ ล ะครัง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโดยสำรจ ำนวน 21 ท่ ำนขึ้ น ไป ถ้ ำ ผู้โดยสำรไม่ ค รบ
จำนวนดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนด่ ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ ละ
ประเทศ หำกไม่ได้ รบั กำรอนุ ญำติ ให้ เข้ ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
3. ไม่มีรำคำสำหรับเด็ก

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท
ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000 บำท และชำระส่วนที่เหลือก่อนกำร
เดิ นทำง 21 วันทำกำร
กำรยกเลิ ก : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด

หมำยเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศ
การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ นุ / การนา
สิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือ
บางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ

