นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก-พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน
รวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซีปัน บริการ SEN BUFFET 1 มื้อ

พักซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน
กาหนดวันที่เดินทาง : 8 - 11 ธ.ค. / 29 ธ.ค.- 1 ม.ค.61
วันแรก
05.00 น.
07.40 น.
09.30 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ - วัดเฉินก๊วก ซาปา – โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์
เมืองซาปา
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไลอ้อนแอร์ ( SL ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ SL 180
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (บริการขนม
ปั ง ท่านละ 1 ชิ้ น) จากนั้นนาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม ทะเลสาบแห่งนี้
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าฮานอย สาหรับนักเดินทางที่มาเยือนฮานอย ซึ่งไม่ได้มากับบริษัททัวร์ส่วน
ใหญ่ นิยมหาที่ พักในบริเวณเมืองเก่า ที่ เปรียบได้กับถนนข้าวสารของเมืองไทย เพราะมีเกสต์เอาส์และ
โรงแรมราคาประหยัดมากมาย มีเอเย่นต์ทวั ร์สาหรับเลือกซื้ อแพ็คเก็จทัวร์หรือตัว๋ เดินทางภายในประเทศ
ทั้งทางรถบัส รถไฟ เครื่องบิน และยังมีรา้ นจาหน่ ายอาหารประเภทพื้ นเมืองและตะวันตกมากมาย และ
ร้านขายของที่ระลึก นาท่านไหว้พระที่วดั เฉินก๊วก เป็ นวัดของทางพุธนิ กายมหายานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์
มากๆ มีอายุนับเป็ นพันปี เป็ น 1 ใน 10 วัดโบราณที่สวยงามอันดับต้นๆของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ น ทางขึ้ นเหนื อ มุ่งหน้าสู่ เมื อ งซาปา ซึ่ งตั้งอยู่ท างภาคเหนื อ ของประเทศเวีย ดนามใกล้กับ
ชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1,650 เมตร
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คา่

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

คา่

จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่
สาคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็ นดิ นแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลาย
ของชาติพนั ธุ ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ ถูกพัฒนาขึ้ นเป็ น
เมื อ งตากอากาศของชาวฝรัง่ เศส...สมัย ที่ เวี ย ดนามเป็ นอาณานิ ค มของ
ฝรัง่ เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั ่วโมง)
พาคณะชม โบสถ์หินที่เก่าแก่ และสวยงามอยูใ่ จกลางเมืองซาปา นาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดไนต์เมืองซาปา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Son Botique Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
นั ่งกระเช้าขึ้ นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้ าตกสีเงิน – หมู่บา้ น Cat Cat
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน นั ่งกระเช้าขึ้ นเขาฟานซี ปัน ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที ข้ามเทื อกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทื อกเขา ฟานซีปัน
ท่ า มกลางมวลเมฆหมอกที่ ล อยละล่ อ งอยู่ ร อบๆชมทั ศ นี ยภาพที่ แ สน
สวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ ได้รับการขนาน
มานว่าเป็ นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้ง ได้
เดินทางมารวมตัวกันอยูท่ ี่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจาเผ่าต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ านชม น้ า ตกสี เ งิ น หรื อ ชาวเวี ย ดนามเรี ย กว่ า Thac
Bac เป็ นน้ าตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ อยู่บริเวณริมถนนมีความสูง
กว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงาม
และความประทับใจได้อย่างมาก เราสามารถเดินขึ้ นบันไดที่เลียบขึ้ นไปตาม
ไหล่เขา มีจุดสาหรับยืนถ่ายภาพบนสะพานที่ ทอดข้ามสายน้ าตก ซึ่งจุดนี้
นั ก ท่ องเที่ ยวนิ ย มมายื นถ่ ายภาพกัน เป็ นจ านวนมาก จากนั้ นน าท่ านชม
หมู่ บ า้ นชาวเขา Cat Cat Village ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ
1500เมตร หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บา้ นนี้ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดตา โดยเราจะใช้
เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมูบ่ า้ น รวมระยะทางประมาณ 3 กม.
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Son Botique Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : กรุป๊ วันที่ 29ธ.ค.-1ม.ค. มี GALA DINNER 1มื้ อ ในโรงแรมมื้ อเย็น
วันที่สาม
เช้า

ชมด่านฮาโคว – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ลาวกาย – ฮานอย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางไปเมืองลาวกาย ชมด่านฮาโคว ชายแดนจีนกับเวียดนาม ถือเป็ นด่านมีความสาคัญอย่าง
มากสาหรับการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าระกว่างจีนกับเวียดนาม นาท่านสักการะ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
ณ วัดMau ถือเป็ นวัดที่ศกั ดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ งอยูท่ ี่จงั หวัดลาวกาย
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เที่ยง
คา่
วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ฮานอย ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
สุสานลุงโฮ - ทาเนียบ - วัดเสาเดียว – วัดเฉินก๊วก – ช้อปปิ้ ง36สาย – วัดเนินหยก – สนามบิน
กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ อยูท่ ี่ จัตุรสั บาดิงห์
ใจกลางกรุ งฮานอยเป็ นสถานที่ เก็ บศพภายในบรรจุ ศพอาบน้ ายาของโฮจิ
มิ น ห์น อนสงบอยู่ ในโลงแก้ว ในห้อ งปรับ อากาศ (สุ ส านโฮจิมิ น ห์จ ะปิ ด

บริการทุกวันจันทร์และวัน ศุกร์ในช่ วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายน) ชม
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ก า ร ก่ อ ส ร้ า งแ บ บ ฝ รั ่ ง เศ ส ข อ ง อ ดี ต ท า เนี ย บ
ประธานาธิ บ ดี ถ่ ายภาพเป็ นที่ ระลึ ก ซึ่ งปั จจุ บัน ใช้ตอ้ นรับ แขกเมือง ชม
บ้านพักโฮจิมินห์ ซึ่งเป็ นบ้านไม้ยกพื้ นสูงชมห้องทางานห้องนอนและห้อง
ต่าง ๆ ที่ เรียบง่าย ชมเจดียเ์ สาเดียว เจดี ยไ์ ม้ที่งดงามที่ ต้ังอยู่บนเสาต้น
เดียวกลางสระบัว
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET มีอาหารให้
คุณเลือกมากกว่า 200 อย่าง
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ย่านถนน 36 สายเก่า ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟื อง
แหล่งขายของที่ ระลึ ก และสิ น ค้าพื้ นเมือ งที่ ใหญ่ สุ ดใจกลางเมื องของกรุ ง
ฮานอย เป็ นย่านหัต ถกรรมที่ มี ป ระวัติ ย าวนานร่ วม 600 กว่า ปี คื น วัน
ศุกร์-อาทิ ตย์ ที่ ย่านนี้ มี Night Market ค่อนข้างคึกคักไปด้วยผูค้ น ทั้งชาว
เวียตนามและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย มีของขายมากมายทั้งแบรด์แนมและของก๊อปปี๊ ของ
เด่นๆ น่ าจะเป็ นพวกตุ๊กตาเวียดนามน่ ารักๆ กระเป๋า และของจุกจิกสไตล์เวียดนาม สามารถต่อรองราคา
ได้ ประมาณ 30-50% แม่คา้ บางคนพูดภาษาไทยได้ ชอบคนไทย และรับเงินไทยด้วย นาท่านชม วัด
เนินหยก ที่มีสต๊าฟของเต่าขนาดใหญ่ที่เคยอยูใ่ นทะเลสาบ
20.20 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL 185
22.15 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ห้องเตียงคู่
นอน 2 ท่าน

ห้องเตียงคู่
นอน 2 ท่าน

พักเดี่ยว

วันที่ 8-11 ธันวาคม 60
วันที่ 29 ธ.ค.-1 ม.ค.61

13,999.15,999.-

13,999.15,999.-

4,500.4,500.-

อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 600 บาท
***หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ***
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยัด
 ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย
 ค่าระวางน้ าหนักเกิน 15 กิโลกรัม
 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
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 600 บาท
 ค่าสัมภาระที่หนักเกิน 15 ก.ก. / คิดตามราคาสายการบิน
เงื่อนไขการจอง

: มัดจาท่านละ 5,000 บาท //ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 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

SDTY TOUR (TAT No. 11/07420)
179, Silom 9, Silom, Bangrak, Bangkok
Tel: 02-6352534; Fax: 02-6352533; E-mail: admin@sdty-tour.com

43-1217-ฮานอย ซาปา ฟานซิ ปัน-4D3N(SL)
www.sdty-tour.com

หมายเหตุ
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั ไม่อาจแก้ไขได้
 โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเพื่อความเหมาะสม
 บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสัง่ ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ี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
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)
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