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คณะพิเศษศึกษาด ูงาน
สมาคมเซรามิกส์ไทย
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5 วัน 4 คืน
สายการบินการ์ตา้ ร์ แอร์เวย์ (QR)
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กาหนดการเดินทาง : 8-12 มีนาคม 2561
วันที่ 8 มี.ค.2561
กร ุงเทพฯ-สนามบินฮานอย-บัก๊ นินห์
11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบิ นส ุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์
สายการบิน การ์ตา้ ร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก
14.15 น. ออกเดิน ทางสู่ กร งุ ฮานอย ประเทศ เวี ย ดนาม โดยสายการบิ น การ์ต า้ ร์ แอร์เ วย์
เที่ยวบินที่ QR834
16.15 น. เดินทางถึง สนามบิน กร ุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนัน้ นําท่านเดินทางไป จังหวัดบัก๊ นินห์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ ๖๐ กิโลเมตร
ขึน้ ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางผลิตเครื่องเคลือบดินเผาของผืนดินกินห์บกั ๊
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
วันที่ 9 มี.ค.2561
บัก๊ นินห์-ซาปา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นทาเครื่องเคลือบดินเผาฝู่หลาง ขึน้ ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผาของผืนดินกินห์บกั ๊ ในอดีตซึ่งมีจงั หวัดบัก๊ นินห์รวมอยู่ดว้ ย ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผาเคลือบนํา้ เคลือบสีผิวปลาไหลหรือคล้ายสีนาํ้ ตาลอมเหลืองของที่นเี่ ป็ นที่เลื่องลือไป
ทัว่ ประเทศ “ เครื่ องปั้ นฝู่ หลางมีเอกลักษณ์อยู ่ตรงที่ เป็ นเครื่ องปั้ นดิบโดยไม่ใช้เครื่ องจักรและ
แม่พิมพ์ กรรมวิธีการผลิตใช้มือทัง้ หมด เราผลิตนา้ ยาเคลือบเองและใช้เศษไม้เป็ นเชื้อเพลิงและกะ
ความร้อนของเตาจากนา้ หนักของเศษไม้ ”
******************** เชิญท่านเยีย่ มชมงานตามวัตถ ุประสงค์***********************
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองซาปา ซึ่งตัง้ อยู่
ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับ
ชายแดนจีน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
6
ชั ่ว โมง เมื อ งซาปา ตั้ ง อยู่ส ูง กว่ า
ระดับนํา้ ทะเลประมาณ 1,650 เมตรจึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่เป็ นแหล่งปลูก
ผั ก และผ ลไ ม้ เ มื อ งหนา ว ที่ สํ า คั ญ ขอ ง
เวียดนาม อีกทั้งยังเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาที่
มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สดุ ในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถกู พัฒนาขึน้ เป็ น
เมืองตากอากาศของชาวฝรัง่ เศส สมัยที่เวียดนามเป็ นอาณานิคมของฝรัง่ เศส
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่ 10 มี.ค.2561
ซาปา-ฟานซีปัน-หมู่บา้ นชาวเขา Cat Cat Village-ซาปา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เทือกเขาฟานซีปัน (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละ
ล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามรายล้อมไปด้วยเทือกเขา ที่ทอดยาวมาจากมณฑลยู
นานในประเทศจีน ซึ่งอยู่ในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานนานว่าเป็ น หลังคา
แห่ งอิ นโดจี น ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อ มสัมผัสอากาศที่หนาวเย็ นตลอดทั้งปี อิสระเก็บ
ภาพความประทับใจ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม หมู่บา้ นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บา้ นนี้ ชมแปลงนาข้าวแบบขัน้ บัน ได ที่ สวยงามกว้างสุด ตา ซึ่ งปลูก กระจัด
กระจายไปทัว่ ทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นําท่ านเดินชมวิ ถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของชาวเขา
ภายในหมู่บา้ น ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้ง
ดําและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้ อ สินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้ น ได้เวลา นําท่านชม
น้าตกกัต๊ กัต๊ อีกหนึง่ ความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด Love Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสินค้า
พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋ า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งได้อย่างจุใจ
หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 11 มี.ค.2561
ซาปา-ตลาดชายแดนจีน เวียดนาม–ฮานอย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นเดิน ทางกลับ สู่ กรุง ฮานอย ระหว่ า งทางอิ ส ระให้ท่ า นเลื อ กชมสิ น ค้า และช้อ ปปิ้ งเขต
เศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ณ ตลาด ก๊อกเหลียว COCLEU ได้เวลานําท่านออกเดินทาง
ต่อสู่เมืองบัก๊ นินห์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมื่อเดินทางถึง กร ุงฮานอย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ Bat Trang Ceramic Village ซึ่งเป็ น
หมู่บา้ นที่ทาํ เครื่องปั้ นดินเผามาหลายร้อยปี ผูค้ นในหมู่บา้ นสืบทอดการรมวิธีการผลิตแบบเฉพาะ
ของเวียดนามต่อๆ กันมา หมู่บา้ นแห่งนีส้ ่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิคไปขายในต่างประเทศมูลค่ากว่า
40 ล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี
******************** เชิญท่านเยีย่ มชมงานตามวัตถ ุประสงค์**********************
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SANTA BARBARA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 12 มี.ค.2561 ดงู านโรงงานเซรามิค–ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหงอกเซิน – กร ุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเซรามิค ...........
******************** เชิญท่านเยีย่ มชมงานตามวัตถ ุประสงค์***********************
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนัน้
นํา ท่ า นชม ทะเลสาบคื น ดาบ ซึ่ ง เป็ นทะเลสาบใจกลางกรุง ฮานอย มั ก มี ช าวฮานอยและ
นักท่องเที่ยวมานัง่ พักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ
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17.25 น.
19.25 น.

บนเกาะหยก ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุง
ฮานอย ได้เวลานําท่านสู่ย่านช้อปปิ้ ง ถนนโบราณ 36 สาย หลากหลายด้วยสินค้านานาชนิด
ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ กระเป๋ า รองเท้า ผ้าไหมปั ก รูปภาพที่ทาํ จากอัญมณี ฯลฯ ให้
ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตา้ ร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่
QR835
เดินทางถึง สนามบิส ุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ : ราคานี้สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่ 20- 30 ท่านขึ้น
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

8-12 มีนาคม 2561

18,900

4,000

หมายเหต ุ : บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาภายหลังหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ามัน
ของสายการบินและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสก ุลเงิน
คิดอัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดย 1 USD = 33 บาท
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสารชัน้ ประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 ค่าที่พกั ห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินบิ าร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สําหรับนํา้ หนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
 ค่าทิปคนขับรถ/ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น/ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
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เงื่อนไขการชาระเงิน
การจอง กร ุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท
ส่วนที่เหลือต้องชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
ชําระโดยเงินสด
ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์
(กร ุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-2776199)
1.ชื่อบัญชี พรชนก บ ุญชูสวัสดิ์ สาขาเทียมร่วมมิตร ธ.กสิกรไทย เลขที่ 733-2-31010-5
2.ชื่อบัญชี พรชนก บ ุญชูสวัสดิ์ สาขาถนนประชาอ ุทิศ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 231-205776–1
3.ชื่อบัญชี พรชนก บ ุญชูสวัสดิ์ สาขาเอสพละนาด ธ.กร ุงเทพ เลขที่ 877-0-14827–1
การยกเลิก : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดท ุกกรณี

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหต ุดังต่อไปนี้
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ
การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะเป็ นการ
เหมาจ่ายทัง้ หมด ทัง้ นีบ้ ริษทั จะยึดถือความสําคัญของลูกค้าเป็ นหลัก

หมายเหต ุ
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความจําเป็ นและเหมาะสม อันเนื่องมาจากความ
ล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กบั การยืนยันจากสาย
การบิน ที่พกั เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน
ภัยธรรมชาติอั นเป็ นสาเหตุต อ้ งเลื่ อนการเดินทาง หรือ ไม่ สามารถจัดพาคณะดําเนินได้ต ามรายการ
ทัง้ หมด
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