HOTLINE: 086-3054939

ซินจ่าว...ฮานอย-ลาวไก-ซาปา 4วัน3คืน
โดยสายการบิน (VJ)
ซาปา เมืองเล็กๆแห่งการพักผ่อน อดีตฐานที่มั่นฝรั่งเศส แดนเหนือสุดของเวียดนาม
ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าห้อมล้อมด้วยหุบเขา สัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดปี
เมืองฮานอย เมืองหลวงอายุเก่าแก่นานนับพันปี ใจกลางเศรษกิจและย่านของเวียดนาม

วันที่
D1.
D2.
D3.
D4.

มื้อ
อาหาร

โปรแกรม EASY VIETNAM NROMANTIC SAPA 4D3N VJ
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ฮานอย

D

ฮานอย- ลาวไก- ซาปา- หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village –ชมการเต้นราของโม้ง-ตลาดชาวเขา
ซาปา
ซาปา- ชมสะพานหวาย-หมู่บ้านชาวเขา ทาวัน (Tavan Village) - นาตกสีเงิน –ลาวไก- ฮานอย
ช้อปปิ้ง 36สาย
ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์- ทาเนียบประธานาธิบดี- เจดีย์เสาเดียว- สนามบินนอยไบ -กรุงเทพฯ

โรงแรม
ฮานอย

BF /L /D

ซาปา

BF / L / D

ฮานอย

BF

กาหนดวันเดินทาง

26 ก.พ.-01 มี.ค. ,05-08 มี.ค.,12-15 มี.ค.,19-22 มี.ค.,26-29 มี.ค., ท่านละ 12,900.-

03-06 เม.ย.58*วันจักรี
10-13 เม.ย.58 *วันสงกรานต์
13-16 เม.ย.58*วันสงกรานต์
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ท่านละ 13,900.ท่านละ 13,900.ท่านละ 14,900.-

HOTLINE: 086-3054939

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฮานอย (เวียดนาม)
14.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ เคาน์เ ตอร์สายการบิน Vietjet Air โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอย
อานวยความสะดวกแก่ท่าน
16.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่ VJ902 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
18.05 น.
ถึ ง สนามบิ น นอยไบ กรุ ง ฮานอย หลั ง ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ งรั บ กระเป๋ า และ
สัมภาระ นาท่านขึนรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่เมืองฮานอย
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CWD HOTEL, LAROSA HANOI 3 * หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง
ฮานอย- ลาวไก- ซาปา- หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village –ชมการเต้นราของโม้งตลาดชาวเขาซาปา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย-ลาวไก ( 40+245 Kmโดยใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม. )เป็นทางด่วนสายใหม่พึ่งเปิดเมื่อเดือนกันยายน 2546 เดินทางสู่ เมืองลาวไก ระหว่างทาง
ชมทัศนียภาพขุนเขา ขมความงานของวิวทุ่งนาขันบันไดอันไกลสุด
ลูกหูลูกตา
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางขึนสู่เมือง ซาปา ระหว่างท่านสามารถ
ชมวิว ทิว ทัศ น์อั น สวยงามของขุ นเขา ทะเลหมอก และนาขันบัน ได
ผ่านชนเผ่าต่างๆสองข้างทาง และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสุดๆ ช่วงหน้าหนาวของซาปาจะมีโอกาสได้ชม
และสัมผัสหิมะ เพราะซาปามีหิมะตกเกือบทุกปี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.ไต่ระดับความสูง คดเคี๊ยว
ของเส้นทาง ตามไหล่เขา เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดา หมู่บ้าน
ชาวกลุ่มน้อยดูนาขันบันไดของชาวเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนีและชมแปลงนาข้าว
แบบขันบันได นาท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชม
ทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ระหว่างท่ าน สามารถชม
โรงงานผลิตไฟฟ้า และนาตกที่สวยงาม จากนันให้ท่านได้ชมการเต้นราของหนุ่ม สาวชาวโม้ง หมู่บ้าน Cat
Cat เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลไม้อบแห้งรสชาติดี ไม่หวาน และเค็ม
เกินไปได้เวลาอันสมควร นาท่านชม โบสถ์เก่า สัมผัสกลิ่นอายสไตล์ฝรั่งเศสใจกลางเมืองซาปา ได้เวลาอัน
สมควรของนาท่านสู่ ตลาดชาวเขาซาปา ชมวิถีชืวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น จะมีชาวเขาเผ่าชนเผ่าต่างๆ
ที่ออกมาจับจ่ายซือขายกันอย่างมีสีสัน และยังต่างๆนาสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอ
หมอก ให้ท่านได้ซือสินค้าของฝากของทีระลึก
ค่า
บริการอาหาร ค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษ !!! สุกีเวียดนาม
ที่พัก HOLIDAY HOTEL, ROYAL VIEW HOTEL, SUNNY HOTEL 3*หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม
ซาปา- ชมสะพานหวาย-หมู่บ้านชาวเขา ทาวัน (Tavan Village) - น้าตกสีเงิน –ลาวไก- ฮานอย
ช้อปปิ้ง 36สาย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ชมสะพานหวาย ณ หมู่บ้านชาวเขา ทาวัน (Tavan Village) ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาและ
ชมนาขันบันไดที่ถือว่าสวยที่สุดในเอเซีย และอิสระช้อปปิ้งถ่ายรูปตามอัธยาศัย ตลอดการเดินทางท่านจะได้
ชมวิ วทิว ทัศ น์อย่ างนาขั นบัน ไดกว้า งสุ ดลูก หูลูก ตา อีก ทังธารนาตกทอดยาวตัดผ่ านหมู่บ้ านสวยงามมาก
จากนันนาท่านเดินทางสู่ นาตกสีเงิน (SILVER WATER FALL) ชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac ที่ขึนชื่อใน
เมืองซาปา เป็นนาตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากระยะไกล และมีความงดงามทางธรรมชาติ นอกจากนีท่านสามารถถ่ายรูปวิวได้ 360 องศา บน
สะพานในสายหมอก (RATTAN BRIDGE)

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
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คา
วันที่สี่
เช้า

13.10 น.
15.05 น.

สมควรแก่เ วลา เดินทางกลับ สู่เมื องฮานอย โดยเส้น ทางด่ว นจาก ลาวไก ( 40+245 Km โดยใช้เ วลา
เดินทางประมาณ 4 ชม. ) ถึงฮานอย นาท่านไปช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย กับสินค้าหลากหลาย ทังงานฝีมือ
ของที่ระลึก กระเป๋า รองเท้า เสือผ้า ในราคาถูก
บริการอาหารค่า ณ ที่ภัตตาคาร เมนู อาหารไทยและแหนมเวียดนาม
ที่พัก CWD HOTEL , LAROSA HANOI 3 * หรือระดับเทียบเท่า
ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์- ทาเนียบประธานาธิบดี- เจดีย์เสาเดียว- สนามบินนอยไบ -กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ เป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ไ ด้อ่านคาประกาศอิสรภาพ ของเวียดนามให้พ้น
จากฝรั่งเศสในปี 1945 นาชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จ ะปิดทุกวันจันทร์,
วันศุกร์ และตลอดทังเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) วีรบุรุษ
ตลอดกาลของชาวเวี ย ดนาม ผู้ ที่ ร วมเวี ยดนามเป็ น ประเทศ และยั ง เป็ น ผู้ ประกาศเอกราชให้ กั บ ประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทาการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไ ม่ให้เน่าเปื่อย
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวดชม ทาเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์
แต่ท่านไม่อยู่แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี จึงเป็นสถานที่
รับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนัน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงอกบัว ตังอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี สร้าง
ขึ น พุ ท ธบู ช าให้ แ ก่ เจ้ า แม่ ก วนอิ ม โดยต านานได้ ก ล่ า วว่ า ได้ มี
กษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคง
ไม่สมหวัง สักที จนคืนหนึ่งได้สุบิ นเห็ นพระโพธิสัต ว์กวนอิม ได้ม า
ปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจาก
นันไม่ น านพระองค์ก็ ไ ด้มี พ ระโอรส สมใจจึ ง ได้ สร้ า งวั ดแห่ งนี ขึ น
กลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม จากนันนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน VJ902
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….
 CU VIETNAM 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 500 บาท /ท่าน/ทริป
***ก่อนตัดสินใจจองควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงชาระเงินเพือ
่ ประโยชน์ของท่านเอง***

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง
26 ก.พ.-01 มี.ค.58
05-08 มี.ค.58
12-15 มี.ค.58
19-22 มี.ค.58
26-29 มี.ค.58
03-06 เม.ย.58*วันจักรี
10-13 เม.ย.58*วันสงกรานต์
13-16 เม.ย.58*วันสงกรานต์
**ราคาพิเศษ!!! ไม่มรี าคาเด็ก *** งดแจกกระเป๋า **

ผู้ใหญ่/ท่าน
12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.13,900.13,900.14,900.-

พักเดี่ยว
3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.-

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีเนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ
สถานการณ์ในการเดินทางขณะนันแต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาคัญ
โดยไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
ราคาทัวร์นี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชันประหยัด ไปกลับพร้อมกรุ๊ป / นาหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน
 อาหารทุกมือตามรายการระบุ
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ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณท่านละ 500 บาท / ต่อท่านตลอดทริป
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
4. ค่านาหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการสารองที่นั่ง)
สาหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
2. ชาระค่าทัวร์ทังหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
3. กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

อี-สกายลิงค์ ทราเวล

200-303467-1

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์
นายนพดล มหาพีราภรณ์
670-2-09125-8
** กรุณาแจ้งการชาระเงินได้ทโี่ ทร. 02 294 5864 แฟกซ์ 02 294 5865 หรือ tours@thaiskyticket.com
การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจาทังหมด
ยกเลิกล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจาท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
ยกเลิกล่วงหน้า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจาท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดาเนินการ 100 %
ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 15 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อ
ออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึนไป (นับจากวัน
ออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึนไป
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต่า 15 ท่านขึนไป
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทังหมด
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
ทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
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