HELLO HANOI - HALONG
SAPA 4D3N BY FD
เวียดนามเหนือ ฮานอย- ฮาลอง-ซาปา 4วัน3คืน
* ไฮไลท์ !! ล่ องเรืออ่ าวฮาลองชมมรดกโลก-ลิมรสอาหารทะเล ชมนาขันบันได
หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขากัต$ กัต$ -นําตกซิลเวอร์ - ช้ อปปิ งถนน 36สาย
พิเศษ... ชมการแสดงระบําหุ่นกระบอกนํา!!

กําหนดการเดินทาง
01-04 / 09-12 /16-19 ตุลาคม 2562
06-09 / 13-16 / 20-23 พฤศจิ กายน 2562
01-04 / 11-14 / 18-21 ธันวาคม 2562
วันแรก
04.00 น.
06.40 น.
08.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ -ฮานอย-ซาปา-หมู่บ้านชาวเขาCAT CAT -ตลาด Night Market
พร้อมกันทีAสนามบิ นดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชันC 2 เคาท์เตอร์สายการบิ นไทยแอร์
เอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้ าทีAอาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดิ นทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย เทีA ยวบิ น
ทีA FD650 (ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 1.50 ชัวโมง)
%
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงฮานอย หลังผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่ านเดิ นทางสู่
เมื อ งซาปา ซึงตังอยู่ทางภาคเหนื อ ของประเทศเวียดนามใกล้ก ับชายแดนจีน อยู่ใ นเขต
จังหวัดลาวไก ตัวเมืองตังอยูบ่ นระดับความสูงกว่าระดับนํ าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดปี ทนีี จึงเป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวทีสําคัญของเวียดนาม อีกทัง
ยังเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาทีมีความหลากหลายของชาติพนั ธุม์ ากทีสุดในเวียดนามอีกด้วย ใน
อดีตเมืองนีถูกพัฒนาขึนเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรังเศส สมัยทีเวียดนามเป็ นอาณานิคม
ของฝรังเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขากัต; กัต; หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดาชมวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านนีและชมแปลงนาข้าวแบบขันบันได จากนันนํ าท่านอิสระช้อปปิ งที
ตลาด Night Market มีสนิ ค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ งมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าพืนเมือง ของ
ฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิงให้อย่างจุใจ
คํา%
รับประทานอาหารคํา% ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที%พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า

วันทีAสอง

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม นํFาตกสีเงิ น เป็ นนําตกทีมีความสวยงามทีสุดในเมืองซาปาไหลจากยอด
เขาฟานซีปนั ซึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร
มีหลายระดับสายนํ าลัดเลาะตามหน้ าผาลงมาอย่างสวยงาม จากนันนํ าท่านขึนสู่ ยอดเขา
ฟานซิ ปัน โดยกระเช้าไฟฟ้าไปยังยอดเขาซึงเปรียบเสมือน "หลังคาอิ นโดจีน" เป็ นระบบ
กระเช้าไฟฟ้า
สริง สามสายยาวทีสุ ดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโ ลเมตร สถานี สุ ด ท้า ยอยู่สู ง จาก
ระดับนํ าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น
นํ าตกสีเงิน และ หมู่บ้านก๊าตก๊าต ในมุมสูงชมนาขันบันไดทีสวยงาม เมือเดินทางถึงสถานี
ด้านบนท่านจะได้สมั ผัส กับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึนสู่จุดสูงสุดของยอดเขา
ให้ท่านได้เก็บภาพความ ประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชม.) จากนันนําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึงเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุง
ฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเทียวมานังพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี นํ าท่านชม
วัดหงอกเซิ น อยู่รมิ ทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึงเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสแี ดง
สดใส ถือเป็ นเอกลักษณ์ อย่างหนึงของกรุงฮานอย จากนันอิสระให้ท่านเลือกซือสินค้าบน
ถนน 36 สาย ทีขายสินค้าหลากหลายประเภท ทังของทีระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครือง
เขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี ยีห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling,
Roxy, Billabong
คํา%
รับประทานอาหารคํา% ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที%พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า

วันทีAสาม

ฮานอย- จัตรุ สั บาดิ งห์– สุสานโฮจิ มินห์– ท าเนี ยบประธานาธิ บดี–
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บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดียเ์ สาเดียว - ฮาลอง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางไป จัตุรสั บาดิ งห์ ลานกว้างทีประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ไ ด้อ่านคําประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรังเศส เมือ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึน
ของฝรังเศสอยูถ่ งึ 84 ปี นําท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิ มินห์ (ปิ ดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพือนํ า
ร่างลุงโฮ ไปอาบนํ ายาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบนํ ายาของท่านโฮจิมนิ ห์นอนสงบอยู่ในโลง
แก้ว จากนันนํ าท่านชม ทําเนี ยบประธานาธิ บดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทังหลังปจั จุบนั เป็ น
สถานที รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรืนเขียวขจีไปด้วยต้นไม้
ใหญ่น้อยที ลุงโฮปลูกไว้ ไปชม บ้านพักลุงโฮ ทีสร้างด้วยไม้ทงหลั
ั ง ยกพืนสูงมีใต้ถุนเหมือน
บ้านไทย สมัยก่ อน เป็ นทีพัก ผ่อนและต้อนรับแขก ชันบนเป็ นห้องทํางานและห้องนอน
จากนันเดินต่อไปชม วัดเจดียเ์ สาเดียว เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตังอยู่บนเสาต้น
เดียวปกั อยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคล
รวม 8 อย่าง มีต านานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบนิ เห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนังอยู่
บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้
ให้กําเนิด ทายาทเพศชายพระองค์ตามทีทรงสุบนิ จึงได้โปรดให้สร้างวัดนี ขึนมาเพือแสดง
ความขอบคุณต่อ เจ้าแม่กวนอิม”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่ านเดินทางสู่ เมื องฮาลองเบย์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิว ทัศ น์ สองข้างทาง ทีเป็ น
หมู่บ้านสลับกับท้องนาทีจะเปลียนไปตามฤดูกาล อ่ าวฮาลองย์ ในปี ค .ศ.1994 องค์การ
UNESSCO ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ การเดินทางใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้าง
ทางและชมชมวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าว จากนันนํ าท่านชมการแสดง
ระบําหุ่นกระบอกนํFา ศิลปะการละเล่นประจําชาติซงถ่
ึ ายทอดความเป็ นมาประเพณีและและ
วัฒนธรรมของชาวเวียดนามทีผ่านตัวละครหุ่นกระบอกหลากสีสนั
คํา%
รับประทานอาหารคํา% ณ ภัตตาคาร
จากนันอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ งและเลือกซือสินค้าที ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET มี
สินค้าพืนเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซือเป็ น
ของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสือผ้า ผ้าพันคอ เสือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
นําท่านเข้าสู่ที%พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า

วันทีAสีA
เช้า

เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถําC สวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย
ท่าอากาศยานนอยไบ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นํ าท่านล่องเรืออ่ าว ฮาลอง เบย์ ท่านจะได้สมั ผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของ
อ่าวฮาลอง ทีได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมือปี
พ.ศ. 2537 นํ าท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทได้
ี แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่าง
แปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ทีมีรปู ร่างแปลก
ตา อ่าวฮาลองนันประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจํานวนกว่า 1,000 เกาะ จากนันนํ าท่าน
ชม ถําF สวรรค์ ภายในถํางดงาม มีหนิ รูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสนั ทําให้
มองเห็นเป็ นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รกั
ฯลฯ และกลับไปขึนเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้ อยใหญ่ทมีี รูปทรงประหลาด
กระจัดกระจายอยู่พนั กว่าเกาะในอ่าว ซึงยูเนสโก้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกเมือ 17 ธันวาคม
2537และไฮไลท์ของทีนีเรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับเกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของ
อ่าวฮาลอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ (บนเรือ)
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ มี
อายุครบ 1, 000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง
เมืองนียังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ของเวียดนามได้อย่างเหนียวแน่ น
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพ
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพือเดินทางกลับประเทศไทย
20.45 น. นําท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG565
22.35น. ถึงท่าอากาศยานสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
..............................................................................................................................................

กําหนดการเดินทาง
01-04 / 09-12 /16-19 ตุลาคม 2562
06-09 / 13-16 / 20-23 พฤศจิ กายน 2562
01-04 / 11-14 / 18-21 ธันวาคม 2562
ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน (XJ)

ราคารวมตั Uวเครื%องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

19,300.-

สําหรับท่านทีต้องการพักเดียว เพิมท่านละ

5,900.-
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ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 900
บาท /ทริป/ต่อท่าน รบกวนชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครังF จะต้ อ งมีผ้โู ดยสารจํานวน 20 ท่ านขึFนไป ถ้ าผู้โ ดยสารไม่ ค รบ
จํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ[ ในการเลื%อนการเดิ นทางหรือเปลี%ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที% ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนันF ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ[ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. ไม่มีราคาสําหรับเด็ก

อัตราค่าบริ การนีF รวม
1. ค่าตั fวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่าทีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท
ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตาํ% กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึFนไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ%งเดี ยว ***
6. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 8 สิ งหาคม 2562 และท่านต้องชําระเพิมเติม ใน
กรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิม
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%

อัตราค่าบริ การนีF ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับ
ท่านทีถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื%อนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที%เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทําการ
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การยกเลิ ก : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ iในการคืนเงินมัดจําทังหมด

หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ iในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาพอากาศ
การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญทีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น /
การนํ าสิงของผิด กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่ อไปในทางเสือมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวน
ทังหมดหรือบางส่วน นอกจากนีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ iในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม
ทังนีขึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือทาง
สายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุทํา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ iในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบ
ต่อค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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