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                        บริษัท บริษัท ท.ีอาร์.ทวัร์(1993) จ ากดั ท.ีอาร์.ทวัร์(1993) จ ากดั   159/16159/16  อาคารเสริมมติร ช้ัน 10 ห้อง 103อาคารเสริมมติร ช้ัน 10 ห้อง 103 --55    ถนนถนนสุขุมวทิ 21(อโศก)สุขุมวทิ 21(อโศก)      แขวงแขวงคลองเตยเหนือ คลองเตยเหนือ     เขตเขตวฒันาวฒันา    กกรุงเทพฯ รุงเทพฯ 1100111100   
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ก าหนดการเดินทาง : 8-12 มีนาคม 2561 

 

วนัท่ี 8 มี.ค.2561                                กรงุเทพฯ-สนามบินฮานอย-บัก๊นินห ์

11.00 น.      คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผ ูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสวุรรณภมิู เคานเ์ตอร์

สายการบินการต์า้ร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

14.15 น. ออกเดินทางสู่  กรงุฮานอย ประเทศ เวียดนาม โดยสายการบิน การ์ตา้ร ์แอร์เวย์

เที่ยวบินท่ี QR834  

16.15 น. เดนิทางถึง สนามบิน กรงุฮานอย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

 จากนัน้ นาํท่านเดนิทางไป จงัหวดับัก๊นินห ์ซ่ึงอยู่ห่างจากกรงุฮานอยประมาณ ๖๐ กโิลเมตร 

ขึน้ชื่อว่าเป็นศนูยก์ลางผลิตเคร่ืองเคลือบดนิเผาของผืนดนิกนิหบ์ัก๊ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารนาํท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพัก                    

   

วนัท่ี 9 มี.ค.2561                                บัก๊นินห-์ซาปา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นท าเครื่องเคลือบดินเผาฝู่หลาง ขึน้ชื่อว่าเป็นศนูยก์ลางผลิตเครื่อง

เคลือบดนิเผาของผืนดนิกนิหบ์ัก๊ในอดตีซ่ึงมีจงัหวัดบัก๊นนิหร์วมอยู่ดว้ย  ซ่ึงผลิตภณัฑเ์คร่ือง

เคลือบดนิเผาเคลือบนํา้เคลือบสีผิวปลาไหลหรือคลา้ยสีนํา้ตาลอมเหลืองของท่ีนีเ่ป็นท่ีเลื่องลือไป

ทัว่ประเทศ “ เคร่ืองป้ันฝู่หลางมีเอกลักษณ์อยู่ตรงท่ีเป็นเคร่ืองป้ันดิบโดยไม่ใชเ้คร่ืองจักรและ

แม่พิมพ ์ กรรมวิธีการผลิตใชมื้อทัง้หมด เราผลิตน า้ยาเคลือบเองและใชเ้ศษไมเ้ป็นเช้ือเพลิงและกะ

ความรอ้นของเตาจากน า้หนักของเศษไม ้” 

  ******************** เชิญท่านเยีย่มชมงานตามวตัถปุระสงค*์********************** 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนั้น นาํท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองซาปา ซ่ึงตัง้อยู่

ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้ับ

ชายแดนจีน  ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

6  ชั ่ว โมง เมืองซาปา ตั้งอยู่ส ูงกว่า

ระดับนํา้ทะเลประมาณ 1,650 เมตรจึงมี

อากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่ีนี่เป็นแหล่งปลกู

ผักและผลไม้เ มือ งหนาว ท่ีสําคัญของ

เวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขนุเขาท่ี

มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากท่ีสดุในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองนี้ถกูพัฒนาขึน้เป็น

เมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมยัท่ีเวียดนามเป็นอาณานคิมของฝรัง่เศส 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหาร นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพกั SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ี 10 มี.ค.2561                   ซาปา-ฟานซีปัน-หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village-ซาปา  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เทือกเขาฟานซีปัน (ไม่รวมค่าข้ึนกระเชา้) ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละ

ล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพท่ีแสนสวยงามรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา ท่ีทอดยาวมาจากมณฑลยู

นานในประเทศจีน ซ่ึงอยู่ในระดบัความสงู 3,143 เมตร จดุท่ีไดร้ับการขนานนานว่าเป็น หลังคา

แห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทัศนแ์บบพาโนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บ

ภาพความประทบัใจ  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านชม หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ ชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได ท่ีสวยงามกว้างสดุตา ซ่ึงปลกูกระจัด

กระจายไปทัว่ทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นาํท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา

ภายในหมู่บา้น ชมสินคา้พื้นเมืองของท่ีระลึก ชมชีวิตพื้นถ่ินของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้

ดาํและเผ่าเยา้แดง และเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ไดเ้วลา นาํท่านชม

น ้าตกกัต๊กัต๊ อีกหนึง่ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมืองซาปา 

ค ่า  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด Love Market มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่่าจะเป็นสินคา้

พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างจใุจ 

หลงัอาหารนาํท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพกั SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 11 มี.ค.2561                     ซาปา-ตลาดชายแดนจีน เวียดนาม–ฮานอย    

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดินทางกลับสู่ กรงุฮานอย ระหว่างทางอิสระให้ท่านเลือกชมสินคา้และชอ้ปป้ิงเขต

เศรษฐกจิชายแดน เวียดนาม-จีน ณ ตลาด กอ๊กเหลียว COCLEU ไดเ้วลานาํท่านออกเดินทาง

ตอ่สู่เมืองบัก๊นนิห ์

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  เมื่อเดนิทางถึง กรงุฮานอย จากนัน้ นาํท่านเดนิทางสู่  Bat Trang Ceramic Village ซ่ึงเป็น

หมู่บา้นท่ีทาํเครื่องป้ันดนิเผามาหลายรอ้ยปี ผูค้นในหมู่บา้นสืบทอดการรมวิธีการผลิตแบบเฉพาะ

ของเวียดนามตอ่ๆ กนัมา หมู่บา้นแห่งนีส่้งออกผลิตภณัฑเ์ซรามิคไปขายในตา่งประเทศมลูค่ากว่า 

40 ลา้นเหรียญสหรฐัในแตล่ะปี 

  ******************** เชิญท่านเยีย่มชมงานตามวตัถปุระสงค*์*********************  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารนาํท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพัก SANTA BARBARA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 12 มี.ค.2561    ดงูานโรงงานเซรามิค–ทะเลสาบคืนดาบ–วดัหงอกเซิน – กรงุเทพฯ   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  นาํท่านเดนิทางสู่ โรงงานเซรามิค ........... 

  ******************** เชิญท่านเยีย่มชมงานตามวตัถปุระสงค*์********************** 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

จากนัน้ นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรงุฮานอย มักมีชาวฮานอยและ

นกัท่องเท่ียวมานัง่พักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชม วดัหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ
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บนเกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณอ์ย่างหนึ่งของกรงุ

ฮานอย ไดเ้วลานาํท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิง ถนนโบราณ 36 สาย  หลากหลายดว้ยสินคา้นานาชนิด 

ของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมือง อาทิ กระเป๋า รองเทา้ ผา้ไหมปัก รปูภาพท่ีทาํจากอัญมณี ฯลฯ ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือตามอัธยาศยั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดนิทางสู่   ท่าอากาศยานนานาชาต ินอยบ่าย 

เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

17.25 น. ออกเดนิทางจากกรงุฮานอย กลบักรงุเทพฯ โดยสายการบิน การต์า้ร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 

QR835   

19.25 น.      เดนิทางถึง สนามบิสวุรรณภมิู โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ : ราคาน้ีส าหรบัผ ูเ้ดินทางตัง้แต่ 20- 30 ท่านข้ึน 

 

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

8-12 มีนาคม 2561 18,900 4,000 

 

หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาภายหลงัหากมีการปรบัข้ึนของภาษีน ้ามนั 

ของสายการบินและความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของสกลุเงิน 

คิดอตัราการแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 โดย 1 USD = 33 บาท  

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนยีมเชื้อเพลิง 

 ค่าท่ีพกัหอ้งคู่ ดงัท่ีระบใุนรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

 ค่าอาหาร ดงัท่ีระบใุนรายการ 

 ค่าเขา้ชม ดงัท่ีระบใุนรายการ 

 ค่ารถนาํเท่ียว ดงัท่ีระบใุนรายการ 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดืม่ นอกเหนอืรายการทวัร ์ค่าซักรีด ค่ามินบิาร ์ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบันํา้หนกักระเป๋าเดนิทางที่เกนิจากสายการบินกาํหนด (20 กโิลกรมั) 

 ค่าทาํหนงัสือเดนิทาง  

 ค่าธรรมเนยีมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 

   ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

   ค่าข้ึนกระเชา้ฟานซีปัน 

   ค่าทิปคนขบัรถ/ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน/ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์
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เง่ือนไขการช าระเงิน 

การจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

สว่นท่ีเหลือตอ้งช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน 

ชาํระโดยเงนิสด 

ชาํระดว้ยการโอนเงนิผ่านธนาคารบญัชีออมทรพัย ์ 

(กรณุาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-2776199) 

1.ชื่อบญัชี พรชนก   บญุชสูวสัด์ิ สาขาเทียมร่วมมิตร ธ.กสกิรไทย เลขท่ี 733-2-31010-5 

2.ชื่อบญัชี พรชนก   บญุชสูวสัด์ิ สาขาถนนประชาอทิุศ ธ.ไทยพาณิชย ์เลขท่ี 231-205776–1 

3.ชื่อบญัชี พรชนก   บญุชสูวสัด์ิ สาขาเอสพละนาด ธ.กรงุเทพ เลขท่ี 877-0-14827–1 

 

การยกเลิก :   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดทกุกรณี 

 

 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาอนัเน่ืองมาจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี 

 อัตราแลกเปลี่ยนของสกลุเงนิ และอัตราการปรบัราคาค่าเชื้อเพลิงตา่ง ๆ  

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะเป็นการ

เหมาจ่ายทัง้หมด ทัง้นีบ้ริษทั จะยึดถือความสาํคญัของลกูคา้เป็นหลกั 

 

 

หมายเหต ุ

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดตามความจาํเป็นและเหมาะสม อันเนื่องมาจากความ

ล่าชา้ของเคร่ืองบิน ภยัธรรมชาต ิหรือสภาวะทางการเมือง ทัง้นีบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัการยืนยันจากสาย

การบิน ท่ีพกั เวลาเขา้เยี่ยมชมของแต่ละสถานท่ี เหตกุารณท์างการเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน 

ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตตุอ้งเล่ือนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะดําเนินไดต้ามรายการ

ทัง้หมด  


