โปรแกรมท่องเที่ยวไฮไลท์ซาปา – ฟานซิปนั 4 วัน 3 คืน
ระยะเวลาทัวร์ 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินฬโดยสายการบินใดก็ได่ท่ที ่านเลือก
เดินทางได้ตง้ั แต่วนั นี้ – เดือนกันยายน 2561
ข้อดี
 เดินทางง่ายสะดวก สบาย ง่ายไม่ลาบากอย่างที่คดิ
 เดินทางได้ตง้ั แต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่ตอ้ งรอใคร
 เลือกวันเดินทางเองได้
 ไม่ตอ้ งกังวลกับการถูกหลอกหรือหลงทาง เรามีทมี งานมืออาชีพค่อยบริการท่านอยู่ตลอดการท่องเที่ยว
 ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะเข้าไม่ถงึ วัฒนธรรมท้องถิน่ เราให้ท่านเป็ นส่วนหนึ่ ง
 ราคาถูก งบไม่บานปลาย
วันแรก

เที่ยง
คา่

กรุงฮานอย- ชมเมืองฮานอย - ลาวไก-ซาปา

 (กลางวัน /เย็น)

รับท่านทีส่ นามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
นาทุกท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบชมวัดหงอกเซินวัดโบราณภายใน
ประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซง่ึ มีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่า
ศักดิ์สทิ ธิ์ 1 ใน 2 ตัวทีอ่ าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านานจากนัน้ ชม
ทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
เดินทางสู่จงั หวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตร
เดินทางต่อไปยังเมืองซาปา ซึง่ เป็ นอาเภอหนึ่งตัง้ อยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประ
มาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่ โมง) ตัง้ อยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเล
ประมาณ 1500 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Elite HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
เจอร์ นั่น เจอร์ นีย์ โดย บริษัท มานิโต้ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ใบอนุญาติการท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย เลขที่ 11/08828
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วันที่สอง

ฮานอย-ชมหมู่บา้ นกัต๊ กัต๊ -ชมน้ าตกสีเงิน-ตลาดซาปา  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าม้งดา
ชมวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมูบ่ า้ นนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้ บันได
ทีส่ วยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาจากนัน้ นาท่านเดินทางไปชมนา้ ตก Silver Water Fall
(น้ าตก ThacBac) น้ าตกสีเงิน ทีข่ ้นึ ชื่อในเมืองซาปา

เที่ยง
คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึง่ มากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสสี นั
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Elite HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
ซาปา-ฟานซิปนั - เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย -โชว์หนุ่ กระบอกน้ า
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

เที่ยง

คา่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทีส่ ูงทีส่ ุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้าน
รายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้กไ็ ด้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานใน
ประเทศจีน และจะมียอดเขาทีส่ ูงโดดเด่นทีส่ ุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปนั
(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลีย่ นเซินนี้ นับว่าเป็ นยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในแถบอิน
โดจีน สูงถึง 3,143 เมตรนาท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชม
สวนไม้ดอกและสวนหินทีส่ วยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5ชัว่ โมง)
นาท่าน อิสระช้อปปิ้ งถนน 36 สายมีสนิ ค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า
เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ
นาท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ าซึง่ เป็ นศิลปะพื้นบ้านทีม่ ชี ่อื เสียงท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมใิ จ
ในความเป็ นธรรมชาติและวิถชี าวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอกนา้ ทัง้ สิ้น
จากนัน้ นาท่าน
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั HASU HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

ฮานอย –วัดเจดียเ์ สาเดียว - บ้านลุงโฮ - กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เทีย่ วชมสุสานลุงโฮ ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ ซึง่ ได้รบั การอาบน้าํ ยาเป็ นอย่างดีอยู่ในโลงแก้ว
ภายในห้องทีค่ วบคุมอุณหภูมคิ งที่
วัดเจดียเ์ สาเดียว เป็ นเจดียไ์ ม้ทม่ี คี วามงดงามมาก ตัง้ อยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็ นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนาม
มาแต่โบราณ
พิพธิ ภัณฑ์โฮจิมนิ ห์ สถานทีแ่ สดงประวัตกิ ารเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรูเ้ พือ่ กอบกูช้ าติ ภายในอาคาร มีการจัด
แบ่งเป็ นห้องต่าง ๆ จัดแสดงงานศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆ
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
........................................................................................

***หมายเหตุ :กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
4 DAYS HIGHTLIGHT SA PA - FANSIPAN BY ROAD
VALID FROM 01 JANUARY – 30 APRIL 2018
FIT GROUP FROM ( 02 – 15 Paxs ) ราคาไทยบาท / 1 ท่านพักห้องคู่
Class Hotel

2 paxs

3 paxs

4 - 5 paxs

6 - 7 paxs

8 - 9 paxs

03 Star Standard

17,000

14,500

12,500

10,500

9,500

10 paxs –
15 paxs
9,200

Single
supp
2,500

4 DAYS HIGHTLIGHT SA PA - FANSIPAN BY ROAD
APPLIED THAI MARKET FROM 01 MAY – 30 SEPTEMBER 2018
03 Star Standard

16,500

13,900

12,500

10,500

9,500

9,200

2,500

HOTEL FOR OPTIONS
Class Hotel

Ha Noi

Sa Pa

03 Star Standard

HaSu Hotel or similar hotel

Elite hotel or similar hotel

เดินทางตรงกับวันหยุดโรงแรมชาร์ทเพิ่มห้องละ 5 USD /ห้อง / คืน
Packages isnot applied for the period as – surcharge to be advised upon
request.
 Lunar New Year : 12 February 2018 – 10 February 2018
 Reunification Day & Labor Day : 29 Apr 2018 – 02 May 2018
 National Independence Day
: 31 Aug 2018 - 03 Sep 2018
 Christmas - New Year
: 24 Dec 2018 till 05 Jan 2019
อัตราค่าบริการรวม
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ3 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

JJ FREE & EASY PACKAGE HAN- SAPA - FANSIPAN

- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนด
ไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้
ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบ
ของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว
เองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

