HOTLINE: 086-3054939

ซินจ่าว...ฮานอย-ลาวไก-ซาปา 5วัน4คืน โดย

ดื่มด่่ำธรรมชำติพักสุดชิล ซำปำ 2 คืน / ฮำนอย 2 คืน พิเศษ!!! ชมหุ่นกระบอกน่ำ

กาหนดวันเดินทาง
วันที่ 24-28 ก.ย.
วันที่ 22-26 ต.ค.**วันปิยมหำรำช 58
วันที่
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.

รำคำท่ำนละ 15,900.- บำท
รำคำท่ำนละ 15,900.- บำท

โปรแกรม
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) –ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซิน-สะพานแสงอาทิตย์
ฮานอย- จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์- ทาเนียบประธานาธิบดี- เจดีย์เสาเดียว-เมือง
ลาวไก- ซาปา- โบสถ์เก่าซาปา
หมู่บ้านทาวัน-นาตกเงิน(SILVER WATER FALL)-ภูเขาฮาลอม-ตลาดชาวเขาซาปา
ซาปา-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ลาวไก- ฮานอย ช้อปปิ้ง 36-ชมโชว์หุ่น
กระบอกนา
ฮานอย- สนามบินนอยไบ -กรุงเทพฯ
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วันแรกของกำรเดินทำง
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) –ทะเลสำบคืนดำบ-วัดหง็อกเซิน-สะพำนแสงอำทิตย์
11.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย
อานวยความสะดวกแก่ท่าน
14.00น.
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่ VJ902 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
15.55น.
ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าและสัมภาระ นาท่านขึนรถโค้ช
ปรั บ อากาศ เดิ น ทางเข้ า สู่ เ มื อ งฮานอย จากนั นน าชมทะเลสาบตั งอยู่ บ ริ เ วณใจกลางเมื อ งเก่ า ฮานอย
“ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม” หรือทะเลสาบคืนดาบ มีตานานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครังอดีตพระเจ้าเลไทโต (Le
Thai Yo) ได้นาดาบวิเศษซึ่งนามาต่อสู้กับพวกหมิง
จนสามารถปลดปล่อยประเทศให้อิสระแล้ว พระองค์
ทรงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้กับเต่า
ศักดิ์ สิทธิ์ และกล่า วกั นว่า เต่ าได้ ขึนมาฉกดาบไปจั ก
พระหั ต ถ์ ข องพระองค์ แล้ ว หายไปในทะเลสาบ อั น
เป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนีมีชื่อว่า ทะเลสาบคืนดาบ
น า ท่ า น ชม วั ด ห ง็ อ ก เ ซิ น ( วั ด เ นิ น ห ย ก ) อ ยู่ ริ ม
ทะเลสาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถข้าม
จากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์
อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเสอมเมื่อถึงวัดหว็อกเซิน ด้านในมี
บรรยากาศร่มรื่นและมีศาลาสาหรับนั่งพักผ่อนมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าเวียดนามในย่านใจกลาง
เมืองแห่งนีตามอัธยาศับ
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CWD HOTEL , LAROSA HANOI 3 * หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง
ฮำนอย- จัตุรัสบำดิงห์-สุสำนโฮจิมินห์- ท่ำเนียบประธำนำธิบดี- เจดีย์เสำเดียว-เมืองลำวไก- ซำปำโบสถ์เก่ำซำปำ
เช้า
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ เป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพ ของเวียดนามให้พ้นจาก
ฝรั่งเศสในปี 1945 นาชมสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์ , วันศุกร์
และตลอดทั งเดือนกันยายนถึงเดือ นพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) วีรบุรุษตลอด
กาลของชาวเวีย ดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวีย ดนาม
ภายในสุ สานบรรจุ ศ พท่ า นประธานาธิ บ ดี ซึ่ ง ได้ ทาการเก็ บ
รักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้
อย่างเข้มงวดชมทาเนียบประธานาธิบดีที่ทางรัฐบาลเวียดนาม
สร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้าน
ไม้ห ลัง เล็ ก ซึ่ง อยู่ หลั งทาเนีย บแทน ทาเนีย บแห่ง นี จึง เป็ น
สถานที่ รั บ แขกบ้ า นแขกเมื อ งแทน จากนั น ชมวั ด เจดี ย์ เ สา
เดี ย ววัด รู ป ทรงอกบั ว ตังอยู่ ก ลางสระบั ว วั ด แห่ง นี สร้ า งขึ น
พุทธบูชาให้แ ก่ เจ้ า แม่ ก วนอิ ม โดยต านานได้ ก ล่า วว่ า ได้ มี
กษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระ
โพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนันไม่นานพระองค์ก็ได้
มีพระโอรส สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนีขึนกลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย-ลาวไก
( 40+245 Kmโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. )เป็นทางด่วนสายใหม่พึ่งเปิดเมื่อเดือนกันยายน 2546
เดินทางสู่เมืองลาวไก ระหว่างทางชมทัศนียภาพขุนเขา ขมความงานของวิวทุ่ งนา
ขันบันไดอันไกลสุดลูกหูลูกตาขึนสู่เมือง ซาปา ระหว่างท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์
อันสวยงามของขุนเขา ทะเลหมอก และนาขันบันได ผ่านชนเผ่าต่างๆสองข้างทาง
และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสุดๆ ช่วงหน้าหนาวของซาปาจะมีโอกาสได้ชมและ
สัมผั สหิ มะ เพราะซาปามีหิ มะตกเกือ บทุ กปี ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชม.ไต่
ระดับความสูง คดเคี๊ยวของเส้นทาง ตามไหล่เขา นาท่านชม โบสถ์เก่า สัมผัสกลิ่น
อายสไตล์ฝรั่งเศสใจกลางเมืองซาปา ชมบรรยากาศเมืองซาปายามค่าคืน
ค่า
บริการอาหาร ค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษ !!! สุกีเวียตนาม
ที่พัก HOLIDAY HOTEL, MUONG THANH HOTEL 3*หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สำม
เช้า

เที่ยง

ค่า
วันที่สี่
เช้า

ค่า

คา
วันที่ห้ำ
เช้า
11.05 น.
13.15 น.

ซำปำ- หมู่บ้ำนทำวัน-น่ำตกเงิน(SILVER WATER FALL)-ภูเขำฮำลอม-ตลำดชำวเขำซำปำ
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
ท่านสู่ชมสะพานหวาย ณ หมู่บ้านชาวเขา ทาวัน (Tavan Village)ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาและชมนา
ขันบันไดที่ถือว่าสวยที่สุดในเอเซีย และอิสระช้อปปิ้งถ่ายรูปตามอัธยาศัย ตลอดการเดินทางท่านจะได้ชมวิว
ทิวทัศน์อย่างนาขันบันไดกว้างสุดลูกหูลูกตา อีกทังธารนาตกทอดยาวตัดผ่านหมู่บ้านสวยงามมากจากนันนา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ น าตกสี เ งิ น (SILVER WATER FALL)ชาว
เวี ย ดนามเรีย กว่ า ThacBacที่ขึ นชื่ อในเมือ งซาปาเป็ นน าตกที่
สวยงามที่ สุ ด ในเมื อ งซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซี ปั น ซึ่ ง
สามารถมองเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนจากระยะไกล และมี ค วาม
งดงามทางธรรมชาติ นอกจากนีท่านสามารถถ่ายรูปวิวได้ 360
องศา บนสะพานในสายหมอก (RATTAN BRIDGE)
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ยอดเขาเขาฮามลอง (Ham Rong)ชมทิวทัศน์ของเมืองซาปาฮามเรืองเป็นชื่อ สวนพฤกษา
นานาพรรณ (เรีย กให้ไพเราะกันหน่อย) เรี ยกรวมๆว่า สวนสาธารณะ (Park) ก็แล้วกั น สวนนี มีชื่อว่า Ham
Rongเข้าไปแล้วต้องจ่ายตังค์ค่าผ่านทาง จากนันก็เดินขันไปตามบันใดจนถึงจุดชมวิว ที่จะเห็นทิวทัศน์เมือง
ซาปารอบด้าน ขึนไปแล้วยื นงงอยู่ตังนานว่า เป็นภาพเมืองซาปาหรือนี่ เพราะดู เหมือนเมืองที่สวยงามทาง
แถบยุโ รป ได้ เวลาอั นสมควรของน าท่า นสู่ ตลาดชาวเขาซาปา ชมวิถีชืวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่ น จะมี
ชาวเขาเผ่ า ชนเผ่ า ต่ า งๆที่ อ อกมาจั บ จ่ า ยซื อขายกั น อย่ า งมี สี สัน และยั ง ต่ า งๆน าสิ น ค้ า มาขายท่ า มกลาง
บรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก ให้ท่านได้ซือสินค้าของฝากของทีระลึก
บริการอาหาร ค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY HOTEL, MUONG THANH HOTEL 3*หรือระดับเทียบเท่า
ซำปำ- หมู่บ้ำนชำวเขำ Cat Cat Village - ลำวไก- ฮำนอย ช้อปปิ้ง 36-ชมโชว์หุ่นกระบอกน่ำ
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่หมู่บ้ำนชำวเขำ Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดาหมู่บ้านชาวกลุ่มน้อยดูนาขันบันได
ของชาวเขาชมวิถี ชีวิ ตความเป็น อยู่ ของชาวเขาในหมู่ บ้า นนี และชมแปลงนาข้ าวแบบขั นบั นได นาท่า นชม
ทัศนีย ภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ด อกและสวนหิน ที่สวยงาม ชมทิ วทัศ น์เมือ งซาปาใน
มุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ระหว่างท่าน สามารถชมโรงงานผลิตไฟฟ้า และ
นาตกที่สวยงาม จากนันให้ท่านได้ชมการเต้นราของหนุ่มสาวชาวโม้ง หมู่บ้าน Cat Catเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยว
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลไม้อบแห้งรสชาติดี ไม่หวาน และเค็มเกินไป
บริการอาหาร ค่า ณ ภัต ตาคาร สมควรแก่เ วลา เดิน ทางกลับ สู่ เมือ งฮานอยโดยเส้ นทางด่วนจาก ลาวไก (
40+245 Km โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) ถึงฮานอย นาท่านไปช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย กับสินค้า
หลากหลาย ทังงานฝีมือ ของที่ระลึก กระเป๋า รองเท้า เสือผ้า ในราคาถูก จากนันนาท่านชม โชว์หุ่นกระบอก
นา เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพืนบ้านของชาวเวียดนามซึ่งได้ผูกพันธ์กับศิลปะการแสดงต่างๆ
ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกนาถือเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่ชาวต่างชาติทุกๆ
คนที่มีโอกาสมาเที่ยวฮานอยและได้ชมการแสดงนีหุ่นกระบอกนาเป็นการผสมผสานระหว่างความหลงใหลใน
เทพตานานกับความรักชาติอย่างรุนแรงซึ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจชาวเวียดนาม นักเชิดหุ่นกระบอกจะยืนอยู่
หลังฉากในนาที่ท่วมถึงเอวแล้วควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นด้วยไม้ไผ่ลายาวหลายศตวรรษที่ผ่านมา
บริการอาหารค่า ณ ที่ภัตตาคารเมนู อาหารไทยและแหนมเวียตนาม
ที่พัก CWD HOTEL,LAROSA HANOI 3 * หรือระดับเทียบเท่า
ฮำนอย- สนำมบินนอยไบ -กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนันนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน VJ901
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….
***ก่อนตัดสินใจจองควรอ่ำนเงือ
่ นไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงช่ำระเงินเพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง***

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีเนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ
สถานการณ์ในการเดินทางขณะนันแต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาคัญ
โดยไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
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อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทำง
24-28 ก.ย.58
22-26 ต.ค.58*วันหยุดปิยะมหำรำช*

ผู้ใหญ่/ท่ำน
15,900.-

พักเดี่ยว
4,500.-

15,900.-

4,500.-

**รำคำพิเศษ!!! ไม่มีรำคำเด็ก *** งดแจกกระเป๋ำ **

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 600 บำท /ท่ำน/ทริป
รำคำทัวร์นีรวม
 ค่าตั๋วเครือ
่ งบินชันประหยัด ไปกลับพร้อมกรุ๊ป / นาหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อ ท่าน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
 อาหารทุกมือตามรายการระบุ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรำนีไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณท่านละ 600 บาท / ต่อท่านตลอดทริป
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
4. ค่านาหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
เงื่อนไขกำรส่ำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการสารองที่นั่ง)
สาหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
2. ชาระค่าทัวร์ทังหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
3. กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร
ธนำคำรกรุงเทพ (กระแสรำยวัน) สาขา สวนพลู
ธนำคำรกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

อี-สกายลิงค์ ทราเวล

200-303467-1

นายนพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8

**แจ้งการชาระเงินได้ที่ โทร.02 294 5864 แฟกซ์ 02 294 5865 หรือ tours@thaiskyticket.com / LINE ID:ESKYLINK
การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจาทังหมด
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 เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา

หนังสือเดินทำง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 15 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อ
ออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึนไป (นับจากวัน
ออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึนไป
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หมำยเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต่า 15 ท่านขึนไป
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทังหมด
กรณีผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำในกำร เข้ำ-ออก ทังประเทศไทยและประเทศเวียดนำม
อันเนื่องมำจำกกำรกระท่ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
ทุกกรณี ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนบริษัท

5 / SKY_VIETNAM SEASON OF SAPA –HANOI_5D4N BY VJ_SEP-OCT

