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วันแรก
09.00 น.

11.55 น.
13.55 น.

คํา

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิ น – ชมการแสดงหุ่นกระบอกนํา
คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน เคาน์ เตอร์ L สาย
การบิ นเวียดนามแอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและ
สัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เทียวบินที
VN610
เดินทางถึง กรุงฮานอย นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร นํา
ท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบทีมีทศั นียภาพสวยงามใจกลางกรุงฮานอย ซึงมีประวัติ
ว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รบั ดาบวิเศษทีพระองค์ใช้ในช่วง ปี ทต่ี อสูก้ บั ราชวงศ์หมิงของ
ประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็ นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบ
เพือคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิสิทธิ กล่าวกันว่าเต่าขึนมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์
แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนันนําท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สแี ดงสดเพือชม
วัดหง็อกเซิ น หรือวัดเนินหยก ทีตังอยูบ่ นเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวน
อูและเจ้าแม่ทบั ทิมทีประดิษฐานอยู่ดา้ นใน วัดนีสร้างเพืออุทศิ ให้แม่ทพั เจิน ฮึง ด่าว ผูก้ ล้า
ชาวเวียดนามทีสามารถกอบกูเ้ อกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกนํา ศิลปะการละเล่นพืนเมืองของชาวนายามว่างจากการ
ทํ า ไร่ ทํ า นา เป็ นศิล ปะทีหาชมได้ ย าก เป็ นการแสดงทีบอกเล่ า เรืองราวของตํ า นาน
ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ท้องถินของชาวเวียดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพนเมื
ื อง เพือให้
เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชมมากยิงขึน
นําท่านเข้าสู่ทีพัก MEDALLION HOTEL , HANOI (3*) หรือเทียบเท่า
http://www.medallionhanoi.com/

วันทีสอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ฮานอย – ซาปา – หมู่บา้ นกัตกัต ( หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้ง ) – สวนฮามหลง –
ช้อปปิ งตลาดยามเย็นเมืองซาปา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ซาปา ซึงเป็ นอําเภอหนึงตังอยูใ่ นจังหวัดลาว
ไก ด้วยระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ตังอยูส่ งู กว่าระดับนําทะเลประมาณ 1500 เมตร
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศใช้เวลาเดินทาง 5–6 ชัวโมง (แวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลาย
อิรยิ าบถทีร้านขายของทีระลึกระหว่างทาง ครัง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกัตกัต (CAT CAT VILLAGE) ซึงเป็ นหมูบ่ า้ นเก่าแก่ของชาวเขา
เผ่าม้ง ซึงมีการแต่งกายทีเป็ นเอกลักษณ์นิยมแต่งกายสีนําเงินเข้มหรือดํา สัมผัสวิถชี วี ติ ของ
ชาวม้งและชมทิวทัศน์ของนาขันบันไดทีงดงาม จากนันชม สวนฮามหลง (HAM RONG
PARK) เป็ นสวนสาธารณะทีใหญ่ทสุี ดในเมืองซาปา ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา
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คํา

วันทีสาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา

ในมุมสูงทีสวยงามทีสุดพร้อมกับไอหมอกทีปกคลุมจนได้รบั สมญานาม สวิสเซอร์แลนด์แห่ง
เวียดนาม ชมสวนดอกไม้และสวนกล้วยไม้นานาชนิดทีถูกจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก BAMBOO GREEN HOTEL , SAPA (3*) หรือเทียบเท่า
http://www.bamboosapahotel.com.vn/
หลังอาหารคําอิสระให้ท่าน ช้อปปิ งตลาดยามเย็นเมืองซาปา อิสระให้ทา่ นได้เลือกซือของที
ระลึกพืนเมืองของซาปา
ซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน (นังกระเช้า+รถรางขึนจุดชมวิ วระดับความสูง , เมตร)
– ฮานอย – ช้อปปิ งย่านถนนเก่า สาย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านพิชติ ยอดเขาฟานซีปันโดยการนังกระเช้า (FANSIPAN LEGEN INDOCHINA
SUMMIT) ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนาขันบันไดใน
มุมสูง นําตก และลําธารระหว่างเทือกเขาน้อยใหญ่มากมาย เต็มอิมกับบรรยากาศท่ามกลาง
มวลเมฆหมอกทีลอยละล่องอยูร่ อบๆ ชมทัศนียภาพทีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความ
สูง 3,143 เมตร จุดทีได้รบั การขนานมามว่าเป็ น “หลังคาแห่งอินโดจีน” ด้วยทิวทัศน์แบบพา
โนรามาพร้อมสัมผัสอากาศทีหนาวเย็นตลอดทังปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามทีมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานถึง
, ปี ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสประมาณ 5 – 6 ชัวโมง (แวะพักรถเพือเข้าห้องนํา ครังที
ร้านค้า)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก MEDALLION HOTEL , HANOI (3*) หรือเทียบเท่า
http://www.medallionhanoi.com/

หลังอาหารคําอิสระให้ท่านเลือกซือสินค้านานาชนิด อาทิ เสือผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของทีระลึก
ใน ย่านถนนเก่า สาย
วันทีสี
เช้า

ฮานอย – สุสานโฮจิ มินห์ – ทําเนี ยบประธานาธิ บดี – บ้านพักโฮจิ มินห์ – เจดียเ์ สาเดียว
– พิ พิธภัณฑ์โฮจิ มินห์ – ฮานอย – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสูจ่ ตั ุรสั บาดิงห์ ชม สุสานโฮจิ มินห์ สร้างขึนเมือปี ค.ศ.
และเสร็จในปี ค.ศ.
ซึงบรรจุร่างอาบนํ ายาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ซงนอนอยู
ึ
่บนแท่นในห้องเย็น (หมาย
เหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นํากล้องและกระเป๋ าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมนิ ห์จะ
ปิ ดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ของทุกปี รัฐบาลจะปิ ดสุสานเพือนําร่างของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์
เพือให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทําเนี ยบประธานาธิ บดี ซึงให้เป็ นทีต้อนรับแขก
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กลางวัน
บ่าย
16.05 น.
18.05 น.

บ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิ มินห์ ซีงเป็ นบ้านไม้ยกพืน ชมห้องทํางาน ห้องนอน และห้อง
ต่าง ๆ ทีเรียบง่าย แล้วนําท่านชม เจดียเ์ สาเดียว สร้างด้วยไม้ทงหลั
ั ง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลัง
เดียวขนาดเล็ก ตังอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็ นทีประดิษฐานของรูปเจ้าแม่
กวนอิมปางแสดงอภินิหาร กร แต่ละมือถือของมงคลรวม อย่าง สร้างโดยกษัตริยเ์ ล ไท
โต ในปี ค.ศ.
ตามพระสุบนิ ทีเจ้าแม่กวนอิมทรงนังในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมือ
ได้พระโอรสตามพระสุบิน แล้ว จึงสร้า งเจดีย์นีขึนเพือถวายเป็ นพระราชกุ ศล จากนันชม
พิ พิธภัณฑ์โฮจิ มินห์ (พิพธิ ภัณฑ์ปิดวันจันทร์ และ วันศุกร์ โดยวันเดินทางทีตรงกับวันหยุด
ของพิพธิ ภัณฑ์ทางบริษทั ฯ จะสลับไปวิหารวรรณกรรมแทน) ทีเป็ นอาคารคอนกรีตขนาด
มหึมาสร้างเมือครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ มีการจัดแบ่งเป็ นห้องต่างๆ เพือ
รวบรวมงานศิลปะ ภาพถ่ายขาวดํา และแสดงเรืองราวของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ครังยังมี
ชีวติ อยูจ่ นกระทังกอบกูเ้ อกราชสําเร็จ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO
เมนู : บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรังเศส และญีปุ่ น
สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นเวียดนามแอร์ไลน์ เทียวบินที VN613
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง : ตุลาคม
- , - , พฤศจิกายน - , - , ธันวาคม
- , - , - , - ม.ค.
อัตราค่าบริ การ (ผูเ้ ดิ นทาง

ท่านขึนไป)

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดียว เพิ มอีกท่านละ

ราคารวมตัว

ราคาไม่รวมตัว

20,900
18,900
16,900
,

15,500
13,900
12,500
,

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครังต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึนไป
 ราคานีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนืองจากการผกผันของราคาค่านํามันเชือเพลิงทีอาจ
เกิดขึนได้ในภายหลังการออกราคานี
อัตรานี รวม
 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ ชันประหยัดตามเส้นทางและสายการบินตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเทียวทีระบุเท่านัน
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าอาหาร เครืองดืมตามรายการทีระบุเท่านัน, นําดืมบนรถวันละ ขวด/ท่าน/วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯจากกรุงเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ
 ค่าโหลดกระเป๋ าเดินทางใต้ทอ้ งเครืองบินท่านละ ใบรวมนําหนักไม่เกิน กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ , , บาท
อัตรานี ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะ ชาวต่างชาติ หรือ คนไทยถือพาสปอร์ตต่างด้าว ท่านละ ,
บาท (ระยะเวลาการยืนวีซ่า วันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารทีสัง
เพิมเติมจากรายการทีทางบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวทีกลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีทอ่ งเทียว หากมีการเรียกเก็บเพิม
 ค่าผกผันของนํามันทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงการกระทันหัน
ตัวเครืองบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ น ผูก้ าํ หนด ซึงทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั
ฯ ได้ ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
และหาก ท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้ าทีฯ เพือยืนยัน ในกรณีทตัี ว
เครืองบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่กอ่ นทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ
ค่าธรรมเนี ยมนํามันเชือเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่าสุดทีมีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิมทีทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
เรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นําหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครืองบินคือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีนําหนักเกิน สายการบินมี
สิทธิเรียกเก็บค่าระวางนําหนักเพิมได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตํา
กว่ า มาตรฐานได้ ทังนี ขึนอยู่ก ับ ข้อ กํา หนดของแต่ ล ะสายการบิน ซึงผู้เ ดิน ทางต้อ งเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จา่ ยเอง
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