ทัวร์เวียดนาม : รหัส VAN318

วันแรก
09.30 น.
12.20 น.
14.10 น.

กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ (ชัน้ 4 ประตู 6) เคาน์เตอร์สายการ
เวียดนามแอร์ไลน์ (L) เจ้าหน้าที่บริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน..
ออกเดินทางสูก่ รุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่VN610
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่าน
เดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึง่ ตัง้ อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กบั ชายแดนจีน
อยู่ในเขตจังหวัดลาวไ ก ตัวเมืองตัง้ อยู่บนระดับความสูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดปี ที่น่ีจึงเป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่ สาคัญของเวียดนาม อีกทัง้ ยังเป็ น
ดินแดนแห่งขุนเขาที่มคี วามหลากหลายของชาติพนั ธุ ม์ ากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูก

เย็น

พัฒนาขึ้นเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่ เศส...สมัยที่เวียดนามเป็ นอาณานิคมของฝรัง่ เศส (ระยะทาง
350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สอง ซาปา-น้ าตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร- หมู่บา้ นชาวเขากัตกัต -ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า นาท่านชมความสวยงามของ น้ าตกซิลเวอร์ ซึ่งเป็ นนา้ ตกที่มคี วามสู ง
ประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตวั เมืองซาปา แล้ว
นาท่านสู่จุดชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ดื่มดา่ ไปกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทัว่
เมืองซาปา รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ท่ที อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน ซึ่งมี
“ยอดเขาฟานซีปัน ทีส่ ูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังเป็ นยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในภูมภิ าคอินโดจีนซึง่ มี
ความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
บ่าย
หลังรับ ประทานอาหารเช้า น าท่ า นชมหมู่ บ า้ นชาวเขากัต กัต เป็ น
หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึง่ อพยพมาจากทางตอนใต้
ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่น่ียงั อนุ รกั ษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และการดารงชีวิตในแบบดัง้ เดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่ น
เช่ น นิ ย มแต่ งกายด้วยผ้า ทอมือ สีดาหรือ นา้ เงินเข้ม และชมความ
สวยงามของทิวทัศน์นาขัน้ บันได ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิน่ และชมบรรดา
เหล่าชาวเขา ทีไ่ ด้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ทน่ี ่ี ด้วยเครื่องแต่งกายประจาเผ่าต่างๆ
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สาม

ซาปา –ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ ง)

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

หลังรับประทานอาหาร...นาท่านเดินทางกลับเข้าสูเ่ มืองฮานอย (ตามเส้นทางเดิม)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
นาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ตามตานานกล่าวไว้ว่า ใน
สมัยทีเ่ วียดนามทาสงคราม สูร้ บกับประเทศจีน กษัตริยแ์ ห่งเวียดนามได้ทาสงครามมาเป็ นเวลานาน แต่
ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกั ที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือมาถึงที่
ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มปี ฎิหารย์เกิดขึ้น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้มอบดาบวิเศษให้พระองค์ เพื่อทา
สงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รบั ดาบมานัน้ พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครัง้ และ
ได้รบั ชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้บา้ นเมืองสงบสุข จากนัน้ นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ เพือ่ ชม
วัดหงอกเซิน เป็ นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่ คนทีน่ ่ี
มีความเชื่อว่า เต่ าตัวนี้ คือเต่ าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านาน
จากนัน้ นาท่านสู่ย่านการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
สินค้าต่างๆ ในย่านนี้ตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่7)
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั CWD HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

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

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

07.00 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ จัตุรสั บาดิงห์ จัตุรสั แห่งนี้เป็ นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมนิ ห์ได้
อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็ นเมืองขึ้นของฝรัง่ เศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ
2488 หลังจากตกเป็ นเมืองขึ้นถึง 48 ปี จากนัน้ นาทุกท่านไปยังที่ตงั้ ของ สุสานโฮจิมินห์ เป็ นอาคารที่
โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบนา้ ยาของโฮจิมนิ ห์ทน่ี อนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึง่
ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ตอ้ งการให้เผาศพ (ทีน่ ่ีจะปิ ดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์)
นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสารวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายในสุสาน โดย

ห้ามนากล้องถ่ ายรู ป กระเป๋ าสะพายหรือกระเป๋ าถือเข้าไปโดยเด็ดขาดจากนัน้ นาท่ านชม ทาเนี ยบ
ประธานาธิบดี ปัจจุบนั ใช้เป็ นที่รบั รองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทัง้ หลัง มีทหารเฝ้ าห้ามเข้า
ใกล้ แต่มเี ชือกกัน้ สามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วยบ้านพักของโฮจิมินห์ เป็ นที่ๆเคยพานัก
อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทงั้ หลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชัน้ ล่างโปร่งไม่มผี นัง เป็ น
ทีพ่ กั ผ่อนและต้อนรับแขก ชัน้ บนสุดเป็ นห้องสมุด ห้องทางาน และห้องนอน บ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด
และมีขนาดเล็ก สมกับเป็ นตัวอย่างที่ดี จนได้รบั การยกย่องเป็ นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนัน้ นา
ท่านชม วัดเจดียเ์ สาเดียว หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถงึ วัดแห่งนี้ วัดนี้
สร้างด้วยไม้ทงั้ หลัง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตัง้ อยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาด
กลางรู ปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรู ปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ ละมือถือของ
มงคลรวม 8 อย่าง นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์โฮจิมินห์(ปิ ดทาการวันจันทร์และวันศุกร์) ทีจ่ ดั แสดงชีวประวัติ
ของโฮจิมนิ ห์ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพนั ธุว์ ทิ ยาได้เป็ นอย่างดี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) พิเศษ!บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ZEN BUFFET กว่า 80
ชนิ ด

12.30 น.

นาท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

15.35 น.

เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN613

17.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…….

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

อัตราค่าบริการ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระเงิน

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

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

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 หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 150 บาท / วัน / คน
(รวม 4 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)

เงื่อนไขการจอง : มัดจาท่านละ 7,000 บาท //ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั ไม่อาจแก้ไขได้
• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเพื่อความเหมาะสม
• บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสัง่ ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริษัท
ฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น

•
•
•

บริษัทไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณีอื่นๆ
ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

“ความสุขของท่าน คืองานบริการของเรา”

