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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด
โทร. 0 2212 8431 Line ID: @chaitour

ซำปำ ฮำลองบก ฮำลองเบย์
นั่งกระเช้ำฮำลองเบย์ ลำวไก นั่งกระเช้ำภูเขำฟำนซิปัน
เดินทำง : อำทิตย์ที่ 30 ธันวำคม 2561 – พฤหัสบดีที่ 3 มกรำคม 2562

Wonder of North Vietnam ทีส
่ ุดของเวียดนำมเหนือ
นำขัน
้ บันได ที่เมืองซำปำ หลังคำอินโดจีน
นั่งกระเช้ำชมวิวในม่ำนหมอกสู่ ยอดเขำฟำนซิปัน
นั่งกระเช้ำชมมรดกโลก อ่ำวฮำลองเบย์
ฮำลองบก มรดกโลกแห่งที่ 8 ของเวียดนำม
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01.) วันแรกของกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ–ฮำนอย–ฮำลอง

06.00 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ การบินไทย (Row D) เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยให้ การต้ อนรับ
07.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 560
09.35 น. ถึงสนามบินนอยใบ เมืองฮานอยผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสู่ อ่ าวหะล็อง หรื ออ่าวฮาลอง ( 2 ชม.) เป็ นอ่าวแห่งหนึ่งในพื ้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย จังหวัดกว๋างนิญ ทางตอนเหนื อของ
ประเทศเวียดนาม และได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537
ถึงอ่าวฮาลอง เมืองตากอากาศริ มทะเล มีทศั นียภาพที่งดงามคล้ ายๆ อ่าวอาร์ เบอร์ ดีนในฮ่องกง
นาท่าน นั่งกระเช้ า ชมความงามของฮ่าวฮาลองเบย์ในมุม 360 องศา
ที่พกั WYNDHAM HOTEL HALONG (5*) หรื อเทียบเท่า
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมือง ณ ตลาดกลางคืน
02.) วันที่สองของกำรเดินทำง

ฮำลอง – ฮำนอย

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านลงเรื อชมความงามของ อ่ าวฮาลองเบย์ (Halong Bay) ซึ่งได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโกเมื่อปี
1994 และเคยใช้ เป็ นสถานที่ถา่ ยทาภาพยนตร์ เรื่ องอินโดจีน (Indochine) มีเนื ้อที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร .ชมเกาะน้ อยใหญ่ที่
มีรูปร่ างแปลกตาสวยงามกว่า 3,000 เกาะคล้ ายกับอ่าวพังงา ขึ ้น ถา้ สวรรค์ ชมหินงอกหินย้ อยที่สวยงามและภายในถ ้ามีแสง
สว่าง ให้ ทา่ นเดินชมความงามได้ อย่างสะดวกสบาย
อาหารกลางวันบนเรื อ (ซีฟด)
ู๊
จากนันเดิ
้ นทางกลับสูฮ่ านอย
ชมวัดเนินหยก หรื อ วัดหง็อกเซิน โดยการข้ ามสะพานโค้ งสีแดงสดชื่อว่า เทฮุก หรื อสะพานรัศมีอาทิตย์ บนเนินปลายสะพานเป็ น
ที่ตงของเสาหิ
ั้
นรู ปแปรงกับขวดหมึก จารึ กเป็ นอักษรภาษาจีนสามตัว แปลว่า “จารึ กบนฟ้าคราม” ซึ่งเป็ นวัดที่ชาวเวียดนามให้
ความเคารพและศรัทธามาก ชม ทะเลสาบฮวงเกี๋ยม (Honakiem Lake) หรื อ สระคืนดาบ สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจกลางเมือง
ฮานอย และชมเต่าสต๊ าฟขนาดใหญ่ที่เป็ นเรื่ องราวสระคืนดาบ
นาท่าน ช้ อปปิ ้ งที่ถนน 36 สาย ย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางงานหัตถกรรมและสินค้ าพื ้นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของกรุ งฮานอย อิสระให้
ท่านช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
17.00 น. ชม การแสดงหุ่นกระบอกนา้ (Water puppet show) อันน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งคนเชิดหุ่นแช่ตวั อยู่ในน ้าด้ านหลังฉาก
และหุน่ ที่เชิดนันเหมื
้ อนกับเป็ นสิง่ ที่มีชีวิตจริ งๆ นับเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE (5*) หรื อเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
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03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง

ฮำนอย – ฮำลองบก – ฮำนอย

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูจ่ ังหวัดนิงห์ บิงห์ (Ninh Binh) ( 90 กม. / 2 ชม.) เป็ นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื ้นที่เป็ นที่ลมุ่ ชุ่มด้ วย
นา้ อันกว้ างใหญ่ จนได้ รั บขนานนามว่า ” อ่า วฮาลางบนแผ่นดิน ใหญ่ ” หรื อ “ฮาลองบก” เป็ นเมื องที่มีภูมิทัศน์ ประกอบด้ ว ย
เทื อ กเขา เนิ น เขาหิ น ปูน ที่ ร าบต่ า พื น้ นาข้ า ว ที่ ล้อ มรอบด้ ว ยยอดเขาถึ ง 99 ยอด น าท่ า นนั่ งเรื อ พาย แม่ น า้ จ่ า งอาน
(นัง่ ลาละ 4 ท่าน) ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของสามเหลี่ยมปากแม่น ้าแดง เป็ นพื ้นที่ที่มีทงภู
ั ้ มิทศั น์อนั งดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้า
หลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ ต้ น ้า และยังล้ อมรอบด้ วยผาสูงชัน จึงทาให้ สถานที่แห่งนี ้งดงามตามธรรมชาติ เรื อพายจะ
นาท่านลอดถ ้าถึง 49 ถ ้า ใช้ เวลาล่องเรื อราว 2 ชัว่ โมง แหล่ งภูมิทัศน์ จ่ างอาน แห่งนี ้ได้ เป็ นมรดกโลกลาดับที่ 8 ของเวียดนาม
โดย Nation TV วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชมวัดบ๊ ายดิ๊งห์ (Bai Dinh) เป็ นวัดเก่าแก่ตงอยู
ั ้ บ่ นภูเขาดิ๊งห์สงู 187 เมตร อายุมากว่า 1,000 ปี ทางเดินขึ ้นวัดมีบนั ไดประมาณ
300 ขัน้ วัดประกอบด้ วยอาคารเตี่ยนเดื่องตังอยู
้ ต่ รงกลาง ด้ านขวามือมีถ ้าช้ างที่บชู าพระพุทธเจ้ าและเทพกาวเซิน ด้ านซ้ ายมือมี
ถ ้าโต๊ ยสาหรับบูชาเจ้ าแม่และนางฟ้ า
เดินทางกลับสูฮ่ านอย
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั

04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง

ฮำนอย – ลำวไก – ซำปำ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศสู่ จังหวัดลาวไก (Loa Cai) ซึ่งตังอยู
้ ่บนเทือกเขาหว่างเหลียนเซิน ระหว่างทางท่านจะได้
ชมทัศนียภาพที่งดงามด้ วยเทือกเขาและไร่นาขันบั
้ นได (4 ชม.)
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสู่เมืองซาปา (Sapa) (45 นาที) ซาปาเดิมเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่ งเศส เมื่อครั ง้ ที่ปกครองเวีย ดนาม ตังแต่
้
ปี พ.ศ.2465 ปั จจุบนั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมมาก
นาชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็ นหมูบ่ ้ านของชาวเผ่าม้ ง ซึง่ อพยพมาจากประเทศจีนเมื่อ 300 ปี ก่อน มีเครื่ องแต่งกาย
ที่ใช้ โทนสีน ้าเงินและสีดา ท่านจะได้ สมั ผัสกับวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ของชาวเขาเหล่านี ้ ชมไร่ นาและเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ
เสื ้อผ้ าทอ เครื่ องประดับที่ทาด้ วยเงิน เป็ นต้ น
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อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั SILKPATH RESORT SAPA HOTEL (5*) หรื อเทียบเท่า
ชม เมืองซาปา แสงสีในยามราตรี และสินค้ าพื ้นเมืองจากหลายชนเผ่าที่มาวางขายอย่างคึกคัก
05.) วันที่ห้ำของกำรเดินทำง

ซำปำ - ฮำนอย – กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านนั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน์นาขันบั
้ นไดสูส่ ถานีกระเช้ าฟานซิปัน (Fansipan Mt.) จากนันนั
้ ง่ กระเช้ าสูย่ อดเขาฟานซิปัน ซึ่งมี
ความสูงถึง 3,143 เมตร นับว่าเป็ นภูเขาที่สงู ที่สดุ ของเวียดนามและอินโดจีน ใช้ เวลานัง่ กระเช้ าประมาณ 15-20 นาที ระหว่างทาง
ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองซาปา นาขัน้ บันไดแบบ 360 องศา
สมควรแก่เวลา นาท่านกลับลงมาขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จากนันเดิ
้ นทางกลับสูเ่ มืองฮานอย
บริ การเฝ๋ อร้ อนๆ
นาท่านสูส่ นามบินนอยใบ
20.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 565
22.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสมของหมูค่ ณะ
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อัตรำค่ำบริกำร
@ ท่านละ
@ พักเดี่ยวเพิม่

47,900.- บาท
9,800.- บาท

อัตรำนีร
้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจร โดยการบิ นไทย
2. ที่พกั ตามที่ระบุไว้ ในรายการ 5* (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี ้ยงทุกมื ้อตามรายการ
4. นาเที่ยวโดยรถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อม Wi-Fi
5. ภาษี สนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (น้าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรัม)
6. ทุนประกันอุบตั ิเหตุทา่ นละ 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 75 ปี ขึ ้นไป ความคุ้มครองลดลง 50%
7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย และผู้นาทัวร์ จากชัยทัวร์ ดแู ลตลอดการเดินทาง
อัตรำนีไ้ ม่รวม
- ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์ ซักรี ด และมินิบาร์
ระเบียบกำรสำรองกำรเดินทำง
ทางชัยทัวร์ ขออนุญาตเรี ยนแจ้ งสมาชิกเกี่ยวกับระเบียบการสารองการเดินทาง ดังต่อไปนี ้
1. สารองที่นงั่ ล่วงหน้ า พร้ อมยื่นเอกสารประกอบการเดินทาง และเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
เอกสำรกำรเดินทำง
 หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเหลือการใช้ งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า

สำรองกำรเดินทำง :

เหมียว / ไปร์ท : โทร. 0 2212 8431 ต่อ 122 , 124

Line ID: @chaitour E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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