LUXURY FANSIPAN...
ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
พักซาปา 2 คืน

เต็มอิ่ มพักซาปาสบายๆ 2 คืน
พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน “ฟานซิปัน”
นาขั้นบันไดใหญ่ท่ีสดุ ในโลก-หุบเขาปากมังกร ชมวิว
ยอดเขาฟานซีปัน

วันแรก
09.30 น.
12.20 น.
14.10 น.

เย็น
วันที่สอง
07.00 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ (ชัน้ 4 ประตู 6) เคาน์เตอร์สาย
การบินเวียดนามแอร์ไลน์(L) เจ้าหน้าที่บริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน..
ออกเดินทางสูก่ รุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่VN610
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่าน
เดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึง่ ตัง้ อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน
อยู่ ในเขตจังหวัดลาวไ ก ตัวเมืองตั้งอยู่ บนระดับความสู งกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทน่ี ่ีจงึ เป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวทีส่ าคัญของเวียดนาม อีกทัง้ ยัง
เป็ นดินแดนแห่งขุนเขาทีม่ คี วามหลากหลายของชาติพนั ธุม์ ากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้
ถูกพัฒนาขึ้นเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่ เศส...สมัยที่เวียดนามเป็ นอาณานิ คมของฝรัง่ เศส
(ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
ซาปา-หมู่บา้ นชาวเขากัตกัต – น้ าตกซิลเวอร์ – ฟานซิปนั - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า นาท่านชมหมู่บา้ นชาวเขากัตกัต เป็ น
หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึง่ อพยพมาจากทางตอน
ใต้ข องประเทศจี น เมื่อ นานมาแล้ว โดยชาวบ้า นที่ น่ี ย งั อนุ ร กั ษ์
ประเพณี วัฒนธรรม และการดารงชีวิตในแบบดัง้ เดิมเอาไว้อย่าง
เหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดาหรือนา้ เงินเข้ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นา
ขัน้ บันได ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังอาหารนาท่านชมความสวยงามของ น้ าตกซิลเวอร์ ซึ่งเป็ นนา้ ตกที่มคี วามสูงประมาณ 100 เมตร
ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน
จากนัน้ ท่านสู่สถานีกระเช้า นัง่ กระเช้าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อย
ใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปนั ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่ อยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพทีแ่ สน

สวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดทีไ่ ด้รบั การขนานมานว่าเป็ นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วย
ทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็นตลอดทัง้ ปี

วันที่สาม

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชม
บรรดาเหล่าชาวเขา ทีไ่ ด้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ทน่ี ่ี ด้วยเครื่องแต่งกายประจาเผ่าต่างๆ
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
ซาปา – หุบเขาปากมังกร - ฮานอย – วัดเฉิ นก๊วก

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

เที่ยง

แล้วนาท่านสู่จุดชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ดื่มดา่ ไปกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ปก
คลุมทัว่ เมืองซาปา รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ท่ที อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศ
จีน ซึง่ มี “ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆ อีกทัง้ ยังเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมภิ าค
อินโดจีนซึง่ มีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ลาวไก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

คา่

หลังอาหารเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย นาท่านเข้าชม วัดเฉิ นก๊วก วัดนี้มปี ระวัติยาวนานกว่า 1,500 ปี
ถือเป็ นวัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในฮานอย เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์แหล่งที่ชาวพุทธจานวนมากมาท่องเที่ยวและ
กราบ จุดเด่นคือเจดียข์ นาดใหญ่ประกอบด้วย 11 ชัน้ สูง 15 เมตร หอแต่ละชัน้ มี 6 ประตูโค้ง ในแต่
ละช่องประตูมรี ูปปัน้ พระพุทธรูป และยังมีการบรรจุอฐั ขิ องเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้ลงในเจดียด์ ว้ ย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่8)

นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั DELIGHT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ส่ี

ฮานอย-จตุรสั บาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพธิ ภัณฑ์โฮจิมินห์ - ทะเลสาบคืนดาบ –

วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ ง) - กรุงเทพฯ
06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

07.00 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ จัตุรสั บาดิงห์ จัตุรสั แห่งนี้เป็ นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมนิ ห์ได้
อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็ นเมืองขึ้นของฝรัง่ เศส ในวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ2488 หลังจากตกเป็ นเมืองขึ้นถึง 48 ปี จากนัน้ นาทุกท่านไปยังที่ตงั้ ของ สุสานโฮจิมินห์ เป็ น
อาคารทีโ่ ดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบนา้ ยาของโฮจิมนิ ห์ท่นี อนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับ
อากาศ ซึง่ ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ตอ้ งการให้เผาศพ (ที่น่ีจะปิ ดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์
และวันศุกร์) นักท่องเทีย่ วจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสารวม เพือ่ เข้าไปคารวะศพภายใน
สุสาน โดยห้ามนากล้องถ่ายรูป กระเป๋ าสะพายหรือกระเป๋ าถือเข้าไปโดยเด็ดขาดจากนัน้ นาท่านชม
ทาเนี ยบประธานาธิบดี ปัจจุบนั ใช้เป็ นที่รบั รองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทัง้ หลัง มีทหารเฝ้ า
ห้ามเข้าใกล้ แต่มเี ชือกกัน้ สามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วยบ้านพักของโฮจิมินห์ เป็ นที่ๆ
เคยพานักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทงั้ หลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชัน้ ล่างโปร่งไม่
มีผนัง เป็ นที่พกั ผ่อนและต้อนรับแขก ชัน้ บนสุดเป็ นห้องสมุด ห้องทางาน และห้องนอน บ้านจะดู
เรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็ นตัวอย่างที่ดี จนได้รบั การยกย่องเป็ นบิดาของประเทศ
เวียดนาม จากนัน้ นาท่านชม วัดเจดียเ์ สาเดียว หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3
นาทีก็ถงึ วัดแห่งนี้ วัดนี้สร้างด้วยไม้ทงั้ หลัง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตัง้ อยู่บนเสาต้นเดียว
ปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสีเ่ หลีย่ ม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10
กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง นาท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์(ปิ ดทาการวันจันทร์และวัน
ศุกร์) ที่จดั แสดงชีวประวัติของโฮจิมนิ ห์ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณี และชาติพนั ธุ ว์ ทิ ยาได้เป็ น
อย่างดี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

นาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ตามตานานกล่าวไว้ว่า ใน

บ่าย

สมัยที่เวียดนามทาสงคราม สู ร้ บกับประเทศจีน กษัตริยแ์ ห่งเวียดนามได้ทาสงครามมาเป็ นเวลานาน
แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกั ที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมือ่ ได้มาล่องเรือมาถึงที่
ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มปี ฎิหารย์เกิดขึ้น เมือ่ เต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้มอบดาบวิเศษให้พระองค์ เพื่อทา
สงครามกับประเทศจีน หลังจากทีพ่ ระองค์ได้รบั ดาบมานัน้ พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครัง้ และ
ได้รบั ชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้บา้ นเมืองสงบสุข จากนัน้ นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ เพือ่ ชม
วัดหงอกเซิน เป็ นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่ คน
ทีน่ ่ีมคี วามเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สทิ ธิ์ 1 ใน 2 ตัวทีอ่ าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านาน
จากนัน้ นาท่านสู่ย่านการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อป
ปิ้ งสินค้าต่างๆ ในย่านนี้ตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหาร
เย็น
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

18.00น.

นาท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

20.25น.

เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN613

22.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…….

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)

วันเดินทาง
24-27 AUG 60
07-10 SEP 60
14-17 SEP 60
21-24 SEP 60
12-15 OCT 60
02-05 NOV 60
09-12 NOV 60
16-19 NOV 60
23-26 NOV 60
21-24 DEC 60
25-28 JAN 61
08-11 FEB 61
01-04 MAR 61
15-18 MAR 61
29 MAR – 01 APR 61

ผูใ้ หญ่

เด็กต ่ากว่า 12ปี

13,900
13,900
13,900
14,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900

12,900
12,900
12,900
13,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900

พักเดี่ยว
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
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 ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ
อัตรานี้ ไม่รวม

• ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าระวางน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 150 บาท / วัน / คน
(รวม 4 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)

เงื่อนไขการจอง : มัดจาท่านละ 7,000 บาท //ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป
กับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั ไม่อาจแก้ไขได้
• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเพื่อความเหมาะสม
• บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสัง่ ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
• บริษัทไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิ ดกฎหมายหรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณีอื่นๆ
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่
ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

“ความสุขของท่าน คืองานบริการของเรา”

