หลังคาโลกแห่งอินโดจีน ฮานอย ซาปา
สัมผัสขุนเขา สายลมหนาว ทุ่งนาขั้นบันได
และสีสันความเป็นอยู่ของชนเผ่า
4 วัน 3 คืน ขึ้น-ลงเครื่องบินจากเชียงใหม่

รวมทิปไกด์ + พนักงานขับรถท้องถิ่น
รายการเดินทาง 23 – 26 มกราคม 2557
วันที่หนึ่ง
05.00 น

06.55 น.
08.15 น.
11.55 น.
13.45 น.

เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ฮานอย-ลาวไก (รถไฟตู้นอน)
พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินน์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ อาคารผู้โดยสารขาออก
ภายในประเทศ สนามบินเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําการเช็คบัตรโดยสารพร้อมส่งกระเป๋าสัมภาระตรงไปยังประเทศ
เวียดนาม ผู้โดยสารติดสติ๊กเกอร์ C.I.Q ขึ้นไปยังชั้น 2 เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนออก
นอกประเทศ
เหิรฟ้าสู่ สุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่
PG-222 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ นําคณะพักผ่อน ณ ห้องพักผู้โดยสาร เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
VN 610 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนําท่านเดินทางสู่
กรุงฮานอย (อยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 45 กม.) ระหว่างเดินทางสู่ ตัวเมืองกรุงฮานอย ชื่นชม
กับทัศนียภาพของตัวเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ เวียดนามปัจจุบันสภาพตึกส่วนใหญ่เป็นตึก
เก่าสไตส์ โคโลเนียล เป็นอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอยตั้งอยู่ริมแม่น้ําดําและแม่ น้าํ
แดง เมืองนี้เคยมีชื่อเรียกต่างๆ กันมาในอดีต เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้าบางครั้ง
เรียกว่า เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก
ปัจจุบันกรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชน
เก่าแก่มีถนนแคบๆ เรียกชื่อถนน ตามสินค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ ถนนเสื่อ เป็นต้น
นําท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส

ชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่ง
พักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะ
เล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนําท่านชมการ
แสดง ระบําตุ๊กตาใต้น้ํา หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบ พื้นบ้านที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆ ของเวียดนาม ที่หาชมได้เฉพาะในประเทศ
เวียดนาม
18.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟฮานอย
20.30 น. ออกเดินทางสู่
จังหวัดลาวไก โดย รถไฟตู้นอนปรับอากาศ ขบวน TULICO EXPRESS หรือเทียบเท่า
ด้วยระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ (นอนบนรถไฟห้องละ 4 ท่าน มี 4 เตียง)
วันทีสอง ลาวไก-ซาปา-หมู่บ้านชาวเขา
เย็น

06.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก
จากนั้น
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซาปาเป็นอําเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดลาวไก
(ระยะทางห่างประมาณ 30 กิโลเมตร) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 1,500 เมตร
07.00 น. นําท่านเข้าเช็คอินน์พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําท่านชม
หมู่บ้านชาวเขา (CAT CAT VILLAGE) ชาวเขาเผ่าม้งดําชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาในหมู่บ้านและชมแปลงนาข้าว แบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา ชมทัศนียภาพเมืองซาปา
ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นําท่านชม
ฮามลองปาร์ค เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซาปา หลังจากนั้นนําท่าน
ชม โบสถ์เก่าสไตล์ฝรั่งเศส นําท่านเดินชม เมืองซาปา ยามเย็น ชมโบสถ์เก่าแก่กลางเมืองซาปา
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อิสระกับการเดินทางบรรยากาศค่ําคืนเมืองซาปา
19.00 น. นําท่านเข้าสู่ที่พัก พัก ณ โรงแรม
Royal View Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม น้้าตกสีเงิน-ซาปา-ลาวไก (รถไฟตู้นอน)-ฮานอย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. ท่านชม
น้้าตกสีเงิน (SILVER WATER FALL) ทีข่ น้ึ ชือ่ ในเมืองซาปา นําท่านเทีย่ วชม ตลาดเมืองซา
ปา (SAPA MARKET) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่มีด้วย
เครื่องแต่งกายประจําเผ่าต่างๆ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านและชมทัศนียภาพที่รายล้อมด้วยขุนเขาที่สวยงาม
และเทือกเขา เหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจาก มณฑลยูนนานในประเทศจีนและจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่น
ที่สุดในบรรดายอดเขาอื่นๆ คือ ฟานซีปัน (FANSIPAN) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นับว่าเป็นยอด
เขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีนสูงถึง 3,143 เมตร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา (TAPHIN VILLAGE) อิสระช้อปปิ้ง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

16.00 น. อําลาเมืองซาปา เดินทางสู่เมืองลาวไก เพื่อนําท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย ก่อนเดินทางให้ท่านอิสระ
สําหรับทุกท่านช้อปปิ้งที่ COC LEU MARKET
18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
19.30 น. นําท่านขึ้นรถไฟ ตู้นอน
VIP
20.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ขบวน
TULICO EXPRESS หรือเทียบเท่า ด้วย
ระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ (นอนบนรถไฟห้องละ 4 ท่าน มี 4 เตียง)
วันที่สี่
ซิตี้ทัวร์ฮานอย – สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่
06.00 น. ถึงเมืองฮานอย หลังจากนั้นนําท่านเข้าโรงแรมทํากิจธุระส่วนตัวที่โรงแรม
3 ดาว
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่
จัตุรัสบาดิงห์ เป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสระภาพ ของเวียดนาม
ให้พ้นจากฝรั่งเศสในปี 1945 ชมสุสานโฮจิมินห์ (ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์และ
ตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือน พฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ซึ่งสร้างด้วย
หินที่มีค่ามากมายหลากหลายชนิดในประเทศเวียดนาม บ้านเลขที่ 48 ถนนฮ่างงาน ซึ่งเป็นบ้านพักของ
อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ผู้กอบกู้เอกราชคืนจากพวกฝรั่งเศสปัจจุบันสถานที่นี้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์
ชีวประวัติ ชม วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) หรือวัดเทียนหัว (Dien Huu) ที่มีอายุกว่า
900 ปี อันสวยงามโดดเด่นแปลกตา ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ญวนแท้ๆ ตั้งอยู่กลางสระบัว มีขนาดเล็ก
ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรสามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้ นําท่านชม วิหาร
วรรณกรรม หรือวันเหมียว (VAN MIEU) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ
วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของ
เวียดนาม อดีตเคยเป็นสถานที่สําหรับสอบจองหงวน ภายในจะมี สัญลักษณ์รูปปั้นเต่า หมายถึงระดับ
การศึกษาของจองหงวน ปัจจุบันปิดทําการสอนเรียบร้อย ท่านจะได้พบกับ ชุดจองหงวน สมัยก่อนจนถึง
ปัจจุบัน ชาวเวียดนามจะค่อนข้างใฝ่ศึกษาหาความรู้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนําท่านอิสระในการช้อปปิ้งที่
ถนนย่านการค้า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง
เช่น ผ้าไหม ฝ้าย รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อ
เตรียมตัวเดินทางกลับ
16.15 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 613 
18.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
21.40 น. ลัดฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่
PG 221 
22.30 น. คณะเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ

 ก้าหนดการเดินทาง 23 – 26 มกราคม 2557

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ (โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

23,900 บาท

กรณีที่มีการยืนยันการใช้บริการที่ล่าช้าทําให้การสํารองที่นั่งบัตรโดยสารในราคาต่ําสุดที่เสนอเป็นอัตราค่าบริการนําเที่ยว
ที่นั่งเต็มจึงจําเป็นต้องสํารองที่บัตรโดยสารในราคาที่สูงขึ้น ฉะนั้นอัตราค่าบริการนําเที่ยวจึงต้องปรับขึ้นตามลําดับ
หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจาก
ราคาที่กําหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กําหนดไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถท้องถิ่น
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่
กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

พี.ดี. เอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ ทัวร์
505/17 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-804335-6 ,086-6594464 แฟ็กซ์ 053-804337

www.pdchiangmaitours.com
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