ฮานอย-ลาวไก-ซาปา 5วัน4คืน
โดยสายการบิน (VJ)
ซาปาเมืองเล็กๆแห่งการพักผ่อน อดีตฐานที่มั่นฝรั่งเศส

แดนเหนือสุดของเวียดนาม

ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าห้อมล้อมด้วยหุบเขาสัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดปี

เมืองฮานอยเมืองหลวงอายุเก่าแก่นานนับพันปี ใจกลางเศรษกิจของเวียดนาม

ดืม่ ดำ่ ธรรมชำติพกั สุ ดชิว ซำปำ 2 คืน / ฮำนอย 2 คืน พิเศษ!!! ชมหุ่นกระบอกน้ำ

กาหนดวันเดินทาง

ราคาท่านละ 15,900.- บาท

วันที่ 24-28 ก.ย.,22-26 ต.ค.**หยุดวันปิยะ 58
วันแรกของการเดินทาง
11.00 น.

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ –ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซิน-สะพานแสงอาทิตย์

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินVIETJET

บริษท
ั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
14.00น.

ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย
่ วบินที่

VJ902

พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
15.55น.

ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการ

AIR

โดยมีเจ้าหน้าทีข
่ อง

ตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าและสัมภาระ นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสูเ่ มืองฮานอย
จากนั้นนาชมทะเลสาบตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าฮานอย“ทะเลสาบฮว่านเกีย
๋ ม” หรือทะเลสาบคืน
ดาบ มีตานานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต (Le Thai Yo) ได้นาดาบวิเศษซึ่ง
นามาต่อสู้กับพวกหมิงจนสามารถปลดปล่อยประเทศให้อิสระแล้ว พระองค์ทรงเรือไปกลางทะเลสาบ
เพื่อคืนดาบวิเศษให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ์ และกล่าวกันว่าเต่าได้ขึ้นมาฉกดาบไปจักพระหัตถ์ของพระองค์
แล้วหายไปในทะเลสาบ อันเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่า ทะเลสาบคืนดาบ นาท่านชม วัดหง็
อกเซิน (วัดเนินหยก)อยู่ริมทะเลสาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดย
ข้ามสะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ
กรุงฮานอย

นักท่องเทีย
่ วนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเสอมเมื่อถึงวัดหว็อกเซิน

ด้านในมี

บรรยากาศร่มรื่นและมีศาลาสาหรับนั่งพักผ่อนมีเวฃาให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิง้ สินค้าเวียดนามใน
ย่านใจกลางเมืองแห่งนี้ตามอัธยาศับ
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CWD HOTEL , LAROSA HANOI 3 * หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

ฮานอย- จัตรุ ัสบาดิงห์ -สุสานโฮจิมน
ิ ห์- ทาเนียบประธานาธิบดี- เจดียเ์ สาเดียว-เมืองลาวไก- ซาปาโบสถ์เก่าซาปา

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จัตรุ ส
ั บาดิงห์ เป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพ ของเวียดนามให้
พ้นจากฝรั่งเศสในปี 1945 นาชมสุสานประธานาธิบดี โฮจิมน
ิ ห์(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวัน

จันทร์,

วันศุกร์

และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ภายนอกได้)วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม

แต่สามารถชมบริเวณ

ผู้ที่

รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราช
ให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่าน
ประธานาธิบดี

ซึ่งได้ทาการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดี

ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวดชม
ทาเนียบประธานาธิบดีที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่แต่ท่านเลือกที่จะอยู่
บ้านไม้หลังเล็ก

ซึ่งอยู่หลังทาเนียบแทน

ทาเนียบแห่งนี้

จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน

จากนั้น ชมวัดเจดียเ์ สาเดียววัดรูปทรงอกบัว ตั้งอยูก
่ ลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้น พุทธบูชาให้แก่
เจ้าแม่กวนอิม

โดยตานานได้กล่าวว่า

เวลานานยังคงไม่สมหวังสักที

ได้มก
ี ษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็น

จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัว

และได้ประธานโอรสให้กบ
ั พระองค์ หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจจึงได้สร้างวัด
แห่งนี้ขึ้นกลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม

เทีย
่ ง

บริการอาหารเทีย
่ ง ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนย

บ่าย-ลาวไก ( 40+245 Kmโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. )เป็นทางด่วนสายใหม่พึ่งเปิดเมื่อ
เดือนกันยายน 2546 เดินทางสู่เมืองลาวไก ระหว่างทางชมทัศนียภาพขุนเขา ขมความงานของวิวทุ่ง
นาขั้นบันไดอันไกลสุดลูกหูลูกตาขึ้นสู่เมือง ซาปา ระหว่างท่านสามารถ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ

ขุนเขา ทะเลหมอก และนาขั้นบันได ผ่านชนเผ่าต่างๆสองข้างทาง

และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น

สุดๆ ช่วงหน้าหนาวของซาปาจะมีโอกาสได้ชมและสัมผัสหิมะ เพราะซาปามีหิมะตกเกือบทุกปี ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.ไต่ระดับความสูง คดเคี๊ยวของเส้นทาง ตามไหล่
เขา นาท่านชม โบสถ์เก่าสัมผัสกลิ่นอายสไตล์ฝรัง่ เศสใจกลางเมืองซาปา ชม
บรรยากาศเมืองซาปายามค่าคืน
ค่า

บริการอาหาร ค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพเิ ศษ !!! สุกเี้ วียตนาม
ที่พัก HOLIDAY HOTEL, MUONG THANH HOTEL 3*หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

ซาปา- หมูบ
่ า้ นทาวัน-น้าตกเงิน(SILVER WATER FALL)-ภูเขาฮาลอม-ตลาดชาวเขาซาปา

เช้า

บริการอาหารเช้า

ณ

ห้องอาหารโรงแรม

ท่านสู่ชมสะพานหวาย ณ หมูบ
่ า้ นชาวเขา ทาวัน (Tavan Village)ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา
และชมนาขั้นบันไดที่ถือว่าสวยที่สุดในเอเซีย

และอิสระช้อปปิ้งถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ตลอดการ

เดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อย่างนาขั้นบันไดกว้างสุด
ลูกหูลูกตา อีกทั้งธารน้าตกทอดยาวตัดผ่านหมู่บ้านสวยงาม
มากจากนั้นนาท่านเดินทางสู่

น้าตกสีเงิน

(SILVER

WATER FALL)ชาวเวียดนามเรียกว่า ThacBacที่ขึ้นชื่อ
ในเมืองซาปาเป็นน้าตกทีส
่ วยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล และมีความงดงามทางธรรมชาติ นอกจากนี้ทา่ นสามารถถ่ายรูปวิวได้
360 องศา บนสะพานในสายหมอก (RATTAN BRIDGE)
เทีย
่ ง

บริการอาหารเทีย
่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ยอดเขาเขาฮามลอง (Ham Rong)ชมทิวทัศน์ของเมืองซาปาฮามเรืองเป็นชื่อ สวน
พฤกษา นานาพรรณ (เรียกให้ไพเราะกันหน่อย) เรียกรวมๆว่า สวนสาธารณะ (Park) ก็แล้วกัน สวน
นี้มีชื่อว่า Ham Rongเข้าไปแล้วต้องจ่ายตังค์ค่าผ่านทาง จากนั้นก็เดินขั้นไปตามบันใดจนถึงจุดชม
วิว

ที่จะเห็นทิวทัศน์เมืองซาปารอบด้าน

ขึ้นไปแล้วยืนงงอยู่ตั้งนานว่า

เป็นภาพเมืองซาปาหรือนี่

เพราะดูเหมือนเมืองที่สวยงามทางแถบยุโรป ได้เวลาอันสมควรของนาท่านสู่ตลาดชาวเขาซาปา ชม
วิถีชืวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น

จะมีชาวเขาเผ่าชนเผ่าต่างๆที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมี

สีสัน และยังต่างๆนาสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก ให้ท่านได้ซื้อสินค้า
ของฝากของทีระลึก
ค่า

บริการอาหาร ค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY HOTEL, MUONG THANH HOTEL 3*หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

ซาปา- หมูบ
่ า้ นชาวเขา Cat Cat Village - ลาวไก- ฮานอย ช้อปปิง้ 36-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสูห
่ มูบ
่ า้ นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดาหมูบ
่ า้ นชาวกลุม
่ น้อยดูนา
ขัน
้ บันไดของชาวเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบ
ขั้นบันได นาท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม
ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ระหว่างท่าน
สามารถชมโรงงานผลิตไฟฟ้า และน้าตกที่สวยงาม จากนั้นให้ท่านได้ชมการเต้นราของหนุ่มสาวชาว
โม้งหมูบ
่ า้ น Cat Catเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลไม้อบแห้งรสชาติ
ดี ไม่หวาน และเค็มเกินไป

ค่า

บริการอาหาร ค่า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่เมืองฮานอยโดยเส้นทางด่วนจาก ลาว
ไก ( 40+245 Km โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) ถึงฮานอย นาท่านไปช้อปปิง้ ทีถ
่ นน 36 สาย
กับสินค้าหลากหลาย ทั้งงานฝีมือ ของที่ระลึก กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ในราคาถูก จากนัน
้ นาท่านชม
โชว์หน
ุ่ กระบอกน้า

เป็นเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนามซึ่งได้ผก
ู พันธ์

กับศิลปะการแสดงต่างๆ ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกน้าถือเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่สร้างความ
ประทับใจให้แก่ชาวต่างชาติทุกๆคนที่มีโอกาสมาเทีย
่ วฮานอยและได้ชมการแสดงนี้หุ่นกระบอกน้า
เป็นการผสมผสานระหว่างความหลงใหลในเทพตานานกับความรักชาติอย่างรุนแรงซึ่งปลูกฝังกันมา
ในจิตใจชาวเวียดนาม

นักเชิดหุ่นกระบอกจะยืนอยู่หลังฉากในน้าที่ท่วมถึงเอวแล้วควบคุมการ

เคลื่อนไหวของหุ่นด้วยไม้ไผ่ลายาวหลายศตวรรษที่ผ่านมา
คา

บริการอาหารค่า ณ ทีภ
่ ต
ั ตาคารเมนู อาหารไทยและแหนมเวียตนาม
ที่พัก CWD HOTEL,LAROSA HANOI 3 * หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

ฮานอย- สนามบินนอยไบ -กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.05 น.

เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ เทีย
่ วบิน VJ901

13.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….

 CU VIETNAM 
ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 600 บาท/ท่าน/ทริป
อัตราค่าบริการสาหรับคณะ / ท่าน
วันเดินทาง

ผูใ
้ หญ่/ท่าน

พักเดีย
่ ว

24-28 ก.ย.58

15,900.-

4,500.-

22-26 ต.ค.58*วันหยุดปิยะมหาราช*

15,900.-

4,500.-

**ราคาพิเศษ!!! ไม่มีราคาเด็ก *** งดแจกกระเป๋า **
การเดินทางอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นีเ้ นือ
่ งจากสภาพ ลม ฟ้า
อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนัน
้ แต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของ
หมูค
่ ณะเป็นสาคัญ โดยไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ
่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพือ
่ ประโยชน์ของท่านเอง ***

ราคาทัวร์นรี้ วม
-

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับพร้อมกรุ๊ป / น้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-

โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 4 คืน

-

อาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

-

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานีไ
้ ม่รวม
-

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณท่านละ 600 บาท / ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
เป็นต้น

-

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จา่ ย 3 %

-

ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว

หมายเหตุ
-

จานวนผู้เดินทางขั้นต่า 15 ท่านขึ้นไป

-

หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า
ท่องเที่ยว

6

เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทาง

-

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

-

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ

-

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริ ษั ท ฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ทั้ ง สิ้ น หากท่ า นใช้ บ ริ ก ารของทางบริ ษั ท ฯไม่ ค รบ อาทิ ไม่ เที่ ย วบาง
รายการ, ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า ง ทางบริ ษั ท ฯได้ ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ตั ว แทน

-

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ งั่
-

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการสารองทีน
่ งั่ )
สาหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท

-

ชาระค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

-

การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจาทั้งหมด

-

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 เหตุผลอื่นๆกระกอบการ
พิจารณา

หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 15 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการ
บินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้น
ไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
กรณีผเู้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทัง้ ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม
อันเนือ
่ งมาจากการกระทาที่สอ
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณี
อืน
่ ๆทุกกรณี ทางบริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบและไม่คน
ื ค่าใช้จา่ ยต่างๆ เนือ
่ งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
บริษท
ั

