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5 ธันวา วันพ่อพาพ่อเที่ยว
วันเปิดสะพานแห่งที่ 4 เชียงของ (ไทย-ลาว)
วันที่11 เดือน12 ปี 2013

คาราวานเชื่อมโยงมิตรภาพแห่งอาเซียนAEC
ไทย – ลาว – เวียดนาม 7 คืน 8 วัน ผ่านเส้นทาง R3a
เชียงของ(ไทย)-แขวงห้วยทราย(ลาว)–หลวงน้้าทา-อุดมไชย-เดียนเบียนฟู
(ซาปา)-เวียดนาม– เชียงของ-(ไทย)

( ก้าหนดการเดินทาง 11 ธ.ค.-18 ธ.ค. 2556 )
10/12/56 เชียงของ
16.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบอาเภอเชียงของ อธิบายการเดินทางแจกสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ และวิทยุสื่อสาร (ให้
ช่วยรักษาและส่งคืนให้กับบริษัท)

11/12/56 ห้วยทราย-อุดมไชย (315 กม.)
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00น. รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางต่อไปยัง สะพานใหม่(แห่งที่ 4) ไปถึงเชียงของ-ห้วยทราย แล้วทา
เอกสารการผ่านแดน จากนั้นเดินทางไปยังเมือง หลวงน้้าทา เส้นทาง R3A ระยะทา
240 กิโลเมตร ช่วงที่ 1 ไทยสร้างหลักกิโลเมตร 180 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 ลาวสร้างหลักกิโลเมตรที่ 81
–160 ช่วงที่ 3 จีนสร้างหลักกิโลเมตรที่ 161 – 240 ระหว่าง
ทางจะพบหมู่บ้านของลาว บ้านน้้าเงิน ซึ่งมีบ่อลิกไนท์ ที่รัฐบาล
ไทยได้สัมปทาน
12.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารครัวไทย

13.00 น.

เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้าน นาเตย เลี้ยวขวาไปยังเมืองไชย
เดินทางต่อไปถึง เมืองอุดมไชย

ค่า

รับประทานอาหารเย็น เข้าเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม หลังจากนั้นปล่อยท่านพักผ่อนตามอิสระ

12/12/56 อุดมไชย- เดียนเบียนฟู (245 กม.)
07.00น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

08.00 น.

 รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม เดินทาง
ไปเมืองเชียงขวา ตลอดเส้นทางทิว ทัศนียภาพและธรรมชาติที่
สวยงามสองข้างทางจะเห็นชาวเขาไทดาขายของและทานาตลอด
เส้นทางผ่านแม่น้าอู และผ่านอนุสาวรีย์ทหารเวียดนาม
 รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

12.00 น.
บ่าย

ค่า

ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะ ฯ ที่ด่านไต จาง ซึ่งเป็นด่านชายแดนเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นเดินทางต่อถึงเดียนเบียนฟู พาท่านชมอุโมงค์ใต้ดิน ชมอนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ และเที่ยวตลาดตัว
เมือง จากนั้นพาท่านเข้าพักในโรงแรม Muang Than Hotel หรือเทียบเท่า
จากนั้นพาท่าน รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม พักผ่อนตามอิสระ

13/12/56 เดียนเบียนฟู – ลายจาว - ซาปา
06.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

17.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จากนั้นนาท่านรับประทานอาหารเช้า โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางออกจากเมืองเดียนเบียนฟู ไปเมืองซาปา สภาพเส้นทางลาดยางสลับลูกลังป่าทึบขึ้นเขา
ระหว่างทางมีทางกาลังซ่อมอยู่ประมาณ ร้อยกว่ากิโลเมตร เป็นถนนขรุขระ แต่รถปิคอัพและ 4WD
ไปได้สบายๆ
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง เมือง ลายจาว เมืองใหม่ที่พึ่งสร้างเสร็จ มีความสวยงามมาก
หลังอาหารออกเดินทางต่อไป เมืองซาปา แวะพักรถระหว่าง
ทาง เบรคด้วย ชา กาแฟ
ถึงเมืองซาปา “ ซาปา” เป็นเมืองตากอากาศมาตั้งแต่ยุค
ฝรั่งเศส ครอบครองและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทาง
ภาคเหนือของเวียดนาม ได้รับการยกย่อง จากนักท่องเที่ยวทั่ว
โลกให้เป็น “สวิสเซอร์แลนด์เวียดนาม” นาข้าวขั้นบันใด ที่ซาปา

เป็นการทานาบน ภูเขาสูง และเป็นความชานาญของชาวเขาที่รู้จักใช้ภูมิ ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คนบนดอยที่รู้จักการ

19.00 น.

ทดน้าลดหลั่นเป็นขั้นบันได (ท่านไปช่วง ฤดูฝนจะเห็นท้องทุ่งนาขั้นบันไดเป็นสีเขียวมรกต สวยงามมาก
ถ้าไปในฤดูเก็บเกี่ยว ก็จะเป็นสีเหลืองทองอร่ามไปทั่ว ถ้าไปในหน้า หนาว อาจเห็นสะเก็ดน้าแข็งขาว
โพลนไปทั่วท้องทุ่ง ) นาคณะเข้าที่พักโรงแรม Holiday Hotel หรือเทียบเท่า
คณะรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และ ให้ทุกท่านเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

14/12/56 ตลาดเช้าซาปา-ฮาลองเบย์
06.00 น.
07.00 น.

ค่า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จากนั้นนาท่านรับประทานอาหารเช้า โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองซาปา ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองซึ่งเป็นงาน
หัตถกรรมของชาวเขาที่ผลิตเองและนามาจาหน่ายในตลาด
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางไปยัง ฮาลอง โดยระหว่างทาง แวะชม ศูนย์หัต
กรรม ของคนพิการ เลือกชื่อสินค้าและของที่ระลึก พื้นเมือง
มากมาย เป็นการอุดหนุนและช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้ หลังจาก
นั้นนาท่านเดินทางเข้าชมวัดวันเหมียว หรือวิหารวรรณกรรม ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามนาท่าน
ช้อปปิ้ง ที่ตลาดฮาลองตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Kim Hang

21.30 น.

นาคณะเข้าเช็คอินที่โรงแรม ฮาลองสปริงโอเต็ล นอนหลับฝันดี

12.00 น.
บ่าย

(4 ดาว)

15/12/56 ฮาลองเบย์- ฮานอย
07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อนาท่านชื่นชมมรดกโลก
อ่าวฮาลอง
เบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน
ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะ
น้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับและซับซ้อนราวกับภาพวา ด
3 มิติ และ ถ้้าด่งเทียนกุง(ถ้้าสวรรค์) ที่มีหินงอกหินย้อยที่
สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทาให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับ
การจินตนาการ จากหินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
12.00 น.
 บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดส์บนเรือ อีกทั้งทุกท่านสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้จากเรือกระชัง หรือ
ชาวบ้านที่มาล่องเรือขายกันสด ๆ น่ารับประทาน โดยเจ้าหน้าที่บนเรือสามารถปรุงอาหารให้ท่านได้
ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ปิ้ง ย่าง ทอด หรือ ผัด อิ่มท้อง อิ่มตา แล้วกลับขึ้นฝั่ง
15.00 น. เดินทาง ไปกรุงฮานอย ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ Thanh Tam, 668 shop

Van Mieu Quoc Tu Giam เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงคราม
 รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร lotus rest เมนูที่มี อาหารหลายร้อยชนิดบุฟเฟ่ต์ให้ท่านได้

16.15 น. ถึงเมืองฮานอย เยี่ยมชม
17.30 น.

เลือก ทานอย่างอิ่มไม่อั้นและชื่อเสียงอย่างมากในกรุงฮานอย
19.00 น. เช็คอินเข้าที่พักที่

เมืองหาน

16/12/56 ฮานอย – เดียนเบียนฟู

(4 ดาว)

06.00 น.

 รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็ดเอ้าท์ออกจากโรงแรม

06.30 น. นาคณะเดินทาง
ไปเดียนเบียนฟู ออกเดินทางไปยัง ฮาวิน 37 กิโลเมตร ฮาวินไป sonla 230
กิโลเมตร จะผ่านหลัก กิโลเมตรที่ 202 จะมีร้านอาหารอยู่ขวามือ ทางจะลงเขาไปเรื่อยๆทิว
ทัศนียภาพและธรรมชาติสวยงามมาก อากาศเย็นสบาย หลักกิโลเมตรที่ 168 เลี้ยวซ้ายไปยังเมือง
SonLa ทางขึ้นเขา ถนนคดเคี้ยวและสวยงามผ่านอาเภอเมืองลา ด้านขวามือจะมีร้านขายของฝาก
และของที่ระลึกมากมาย ชาวเขาเผ่าไทดา ไทยลื้อ ขมุ กรี และมลาบรีจะนาของมาขายจะสังเกตชาวเขา
เผ่าไทดาจะเกล้าผมคือคนที่มีสามีแล้ว SonLa จะมีทางแยกไปซาเหนือลาว เมืองซาเหนือจะมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี
12.00 น.
 รับประทานอาหารกลางวันที่จังหวัด SonLa เข้าเขตหมู่บ้านไทดาจะมีตลาดชาวเขาเผ่าไทดาเอา
ของมาขาย เช่น เนื้อหมาดา หมู่ป่า และของสัตว์ป่ามากมาย ชาวเขา TinLo ตรงไปเป็นถนนลูกรัง

เย็น

ค่า

ทางขรุ ขระซึ่งทางซ้ายมือเป็นทุ่งนา ปลูกข้าวเขียวขจี ธรรมชาติสวยงาม จาก SonLa ไปยังเดียน
เบียนฟู 84 กิโลเมตร
นาคณะถึง เดียนเบียนฟู ชมตลาดไทยด้า เดียนเบียนฟู ซึ่งมีตลาดอยู่ 2 แห่ง ตลาดที่อยู่ริมน้าจะมี
ไทยดามากกว่า การเที่ยวเดียนเบียนฟูต้องคุยกับคนไทยด้วยกันให้ได้ (ไทยด้า) จากนั้น ชมอนุสาวรีย์
ประวัติศาสตร์ เดียนเบียนฟู ชมหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เจียนทิ่งลิตชื่อ หรือชัยชนะแห่ง
ประวัติศาสตร์เดียนเบียนฟู ทั้งจัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธสงครามของทหารเวียดนามและฝรั่งเศส ชม
รูปปั้นจาลองของท่านโฮจิมินส์ และนาบพลโบเงียบเกี้ยบ ผู้นาทหารของเวียดนาม ชมป้อมปร าการ
Dhu Am Nan หรือ A1 ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฝรั่งเศส ที่มีการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงในสมัย
สงครามเวียดนามจากนั้นข้ามไปยังสุสานนักรบวีรชนเวียดนามชม ป้อมบัญชา การรบของฝรั่งเศส
นายพลเอกเดอกัสตรีผู้บัญชาการ ภายหลังเวียดนามยึดฐานได้จากฝรั่งเศส และต้องยอมแพ้ต่อ
ทหารเวียดนามค่อยมีการโบกธงประกาศชัยชนะในสงครามครั้งนี้ชมอนุสาวรีย์วีรชน สู้เพื่อชัยชนะ
ตั้งอยู่บนเนินเขากลางใจเมืองเดียนเบียนฟู
 รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเช็คอินที่โรงแรมเมืองหาน (4 ดาว)

17/12/56 เดียนเบียนฟู- อุดมชัย – หลวงน้้าทา
05.00น
 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
06.00น ออกเดินทางจาก
เดียนเบียนฟู ไปยัง อุดมชัย ผ่านเมืองใหม่ผ่านสะพานแม่น้าอู เข้าเขตเมืองขวา
12.00น
 อาหารเที่ยงที่เมืองขวา หรือ เมืองอุดมไชย
บ่าย เดินทาง
ต่อไปยังหลวงน้้าทา
เย็น
ถึงหลวงน้าทา เข้าพักโรงแรมและรับประทานอาหารเย็นที่
ภัตตาคารอาหารจีน อาตง ปล่อยอิสระ ท่องราตรีเมืองลาว

18/12/56 หลวงน้้าทา- ห้วยทราย
06.00น
08.00น
บ่าย

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
 อาหารเช้าที่หลวงน้้าทา ชมตลาดเช้า ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับห้วยทราย
นาคณะข้ามแม่น้าโขงห้วยทรายสู่แผ่นดินไทยเชียงของโดยสวัสดิ์ภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านๆละ

28,500

บาท

เด็ก 2-12 ขวบพักกับผู้ใหญ่เสริมเตียง ท่านละ

27,500

บาท

เด็ก 2-12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง ท่านละ

26,900

บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

8,000

บาท

หมายเหตุ ท่านที่ไม่ประสงค์จะนารถไปเอง แต่ต้องการไปร่วมกับคณะคาราวาน ทาง
บริษัทฯมีรถตู้พร้อมคนขับไว้บริการ เพียงท่านแจ้งความประสงค์ไปพร้อม
ช้าระเงินตามอัตราดังกล่าว ก็สามารถร่วมเดินทางได้

(มัดจ้าล่วงหน้าท่านละ 10000 บาททันทีที่ตกลงเดินทาง เพราะรับจ้านวนจ้ากัด
หรือภายในวันที่ 15 พ.ย. 2556 ที่เหลือช้าระภายใน 10 วัน ก่อนเดินทาง )
อัตรานี้รวม
. ค่าที่พัก อาหาร ตามรายการ
. ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
. มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
. ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
. ค่าธรรมเนียมรถในการข้ามด่าน ไทย ลาว เวียดนาม คันละ 7500 บาท และ
. ค่าธรรมเนียมทางด่วน / ค่าน้ามันรถ คาราวาน
. ค่าซ่อมบารุงรถของท่าน กรณีมีเหตุขัดข้องระหว่างการเดินทาง
. ประกันภัยรถยนต์ ของท่าน

สิ่งที่ควรเตรียมไป
สัมภาระส่วนตัวเช่นเสื้อแขนยาว,รองเท้าสวมใส่สบาย,หมวก,ไฟฉาย,ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

เอกสารปรกอบการเดินทาง
1. ส้าหรับผู้ขับขี่
1.1 หนังสือเดินทางฉบับจริง และ สาเนา 3 ชุด ที่มีอายุคงเหลือใช้ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.2 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 6 รูป ( ฉากพื้นหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อนเท่านั้น)
1.3 สาเนาทะเบียนรถ และหน้าเสียภาษี พร้อมสาเนาใบขับขี่และสาเนาบัตรประชาชนผู้ขับ 3 ชุด
……(กรณี มีคนขับสองคนให้เตรียมคนละ 3 ชุด)
1.4 สาเนาใบขับขี่ (กรุณาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่รุ่นใหม่ สมาร์ทการ์ด) ทาที่ขนส่งได้ทุกจังหวัด 3 ชุด
1.5 กรณีผู้ขับไม่ใช่เจ้าของรถ แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถ พร้อมใบมอบอานาจ
..........
(ฉบับจริง พร้อม สาเนา 2 ใบ )นารถข้ามแดนจากเจ้าของรถด้วย และหรือหนังสือมอบอานาจ
.......... (ฉบับจริง พร้อม สาเนา 2 ใบ หนังสือยินยอมจากบริษัทไฟแนนซ์ (กรณีรถยังผ่อนชาระ )
1.6 ลอกเลขคัชซีและเลขเครื่องยนต์คันละ 2 ชุด(ใช้กระดาษกาวปิดแล้วขูดด้วยดินสอ)
1.7 รูปถ่ายด้านหน้า – ด้านหลังรถ เห็นทะเบียนชัดเจน และด้านข้างรถ เต็มคัน
2. สาหรับผู้โดยสาร
2.1 หนังสือเดินทางฉบับจริงและสาเนา 3 ชุด ที่มีอายุคงเหลือใช้ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.2 รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 4 รูป ( ฉากพื้นหลังสีขาว รูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )

หมายเหตุ ขอรับเอกสารล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 25 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง
เพื่อส่งให้แต่ละประเทศด้าเนินการ เอกสารชายแดน

