#15890 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงกบิงห 4 วัน 3
คืน เทือกเขาฟานซีปน ลองเรือฮาลองบก บิน TG
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงกบิงห ตุรัสบาดิงห วัดเจดียเสาเดียว
สะพานแกวมังกรเมฆ นํ้าตกซิลเวอร ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน การแสดง
ระบําตุกตาหุนกระบอกนํ้า

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานนอยไบ - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสาน
ประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทํา เนียบประธานาธิบดีฮานอย - บา นพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว ซาปา - ตลาด LOVE MARKET

สะพานแกวมังกรเมฆ - เขาเลียนเซิน - รถรางสายภูเขาฟานซีปัน - เขาฟานซีปัน - กระเชา ไฟฟ า
ฟานซีปัน - นํ ้า ตกสีเงิน (นา ตกซิลเวอร)
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ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา - การแสดงหุนกระบอกนํ ้า







Moon
View
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Hanoi
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เทียบ
เทา

4

นิงหบิงห - ลองเรือฮาลองบก - ฮานอย - ทา อากาศยานนอยไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 เม.ย. 65 - 13 เม.ย.
65

฿21,900

฿21,900

฿21,900

฿6,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบ
ประธานาธิบดีฮานอย - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว - ซาปา
- ตลาด LOVE MARKET
เชา
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน เตอรสายการ
บินไทยแอรเวย (TG) ทานจะพบกับเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
07.45 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเวย เที่ยวบินที่ TG560 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองฮานอย หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว
นํ าทานเดินทางสูเมืองฮานอย ซึ่งเป็ นนครหลวงเกาแกที่มีอายุครบ 1,000 ปี ในค.ศ.2010 เมืองฮานอยเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนามและเมืองแหงนี้ ยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณไดอยางเหนี ยวแน น
นํ าทานสู จัต ุรัสบาดิงห ที่แหงนี้ เป็ นสถานที่ๆทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของประเทศเวียดนามในวันที่ 2
กันยายน พ.ศ. 2488 ใหพนจากฝรั่งเศส หลังจากตกเป็ นเมืองขึ้นอยู 48 ปี
จากนั ้นนํ าทานชม สุสานโฮจิมินห ซึ่งภายในบรรจุศพของโฮจิมินหอยูในโลงแกว (ปิ ดไมให เขาชมดานในทุกวันจันทรและวัน
ศุกร) นั กทองเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบและสํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํ ากลองถายรูป
กระเป าสะพาย หรือกระเป าถือเขาไปโดยเด็ดขาด
จากนั ้นนํ าทานชม ทําเนี ยบประธานาธิบดี ปั จจุบันใชเป็ นที่รับรองแขกบานแขกเมือง สามารถถายรูปไดในระยะไกล และชม
บานพักโฮจิมินห ซึ่งเคยเป็ นที่พักในชวงปี พ.ศ.2501-2512 บานหลังนี้ ถ ูกสรางดวยไมทั้งหลัง ชั้นบนสุดเป็ นหองสมุด หอง
ทํางาน และหองนอน บานหลังนี้ จะมีลักษณะเรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก
จากนั ้นนํ าทานชม วัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมทั้งหลัง เป็ นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู
บนตนเสาเดียวปั กอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แตละ
มือถือของมงคลรวม 8 อยาง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตช่ อ
ื ดัง
นํ าทานเดินทางสูเมืองซาปา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ระยะทาง 245 กิโลเมตร) ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนื อของประเทศ
เวียดนามใกลกับชายแดนจีน อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับนํ้ าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็ นแหลงปลูกผักและผลไมเมืองหนาวที่สําคัญของเวียดนาม
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานอิสระชอปปิ้ งที่ ตลาด Love Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปิ้ งมากมาย ไมวาจะเป็ นสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม
กระเป า รองเทา ทานสามารถชอปปิ้ งใหอยางจุใจ
พักที่ Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื อ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหน านั ้นเคยเป็ นเมืองหลวงของพื้นที่
เวียดนามในปั จจุบันเป็ นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าแดง อุต สาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัต ถกรรม

จัตุรัสบาดิงห
เป็ นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหประกาศความเป็ นเอกราชใหแกเวียดนามจาก
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัต ุรัสนั ้นถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุมปฏิวัต ิ ที่ไดขับไลชาว
ฝรั่งเศสที่มายึดครองเวียดนาม

สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห
เป็ นอนุสรณที่สรางขึ้นมาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย
ไมไกลจากจัต ุรัสบาดิงห เป็ นสถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดยืนประกาศเอกราชใหกับประเทศ
เวียดนาม

ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย
ทําเนี ยบนี้ ต ั้งอยูในเมืองฮานอย เคยเป็ นที่ทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโดจีน มี
ลักษณะเป็ นอาคารทรงโคโลเนี ยลทาสีเหลืองทั้งหลังที่ฝรั่งเศสสรางขึ้นในปี 1901 ปั จจุบัน
เป็ นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทําเนี ยบมีสวนดอกไมและสระนํ้ าที่มีบรรยากาศ
อันรมรื่น

บานพักลุงโฮ
เป็ นบานที่ลุงโฮ หรือทานโฮจิมินห ที่ไดอยูอาศัยที่นี่เป็ นเวลา12 ปี (1958-1969) เป็ น
บานรูปแบบพื้นบานซึ่งถูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออก เนื่ องจากเป็ นเป าหมาย
โจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา ปั จจุบันไดเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑใหทุกคนเขาชมได

วัดเจดียเสาเดียว
ที่นี่ถ ูกสรางเมื่อเกือบพันปี ที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์ องเวียดนามในสมัยนั ้นยังไมเคยมีลูก
และก็ฝันวา มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว แลวก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบาน
แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสาเดียวกลางน าเหมือนกับ
ดอกบัวในบอนํ้ าที่ฝันเห็น



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

ซาปา
เป็ นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม แตวิถ ีชีวิต ของชาวพื้นเมืองนั ้นเป็ นจุด
สนใจของนั กทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

ตลาด LOVE MARKET
เป็ นตลาดที่นักทองเที่ยวสามารถเดินชมสินคาทองถิ่น และบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทาง
มารวมตัวกันอยูที่นี่ ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

สุสานโฮจิมินหปิดไมให เขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2

สะพานแกวมังกรเมฆ - เขาเลียนเซิน - รถรางสายภูเขาฟานซีปน
- เทือกเขาฟานซีปน - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - นํ้าตกสีเงิน (นํา
ตกซิลเวอร)



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางไปสถานที่ทองเที่ยวใหมของเมืองซาปา สะพานแกว”โหรงมัย” (มังกรเมฆ) (ราคาทัวรรวมคาเขาชม) หางจาก
เมืองซาปา20กม. ไดเปิ ดบริการอยางเป็ นทางการ วันที่16 พฤศจิกายน 2019 ไดเป็ นสะพานแกวที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดของ
เวียดนาม ไปที่สะพานแหงนี้ ทานตองเดินผานอุโมงคยาก70ม.และขึ้นลิฟตสูงถึง300ม. ถึงยอดสะพานแลวเราตองเดินผาน
สะพานที่ทําจากกระจกมีควมยาวกวา60ม.จากหน าผาภูเขา
จากจุดนี้ เราสามารถชมวิวทิวทัศน ที่สวยงามของเทือกเขาหวางเลียนเซิน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
หลังจากนั ้นนํ าทานไปนั่ งรถรางรุนใหม ระยะทางประมาณ 2 กม. ซึ่งเป็ นหนึ่ งในรถรางที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ออกเดินทาง
จากโรงแรม MGallery ในเมือง Sa Pa และไปที่สถานี รถเคเบิล Fansipan รถรางวิ่งผานอุโมงคสองแหงและสี่สะพาน
ความเร็วสูงสุด 10เมตร/วินาที บรรจุ 2,000 คนตอชั่วโมงระยะเวลาการเดินทางสั้นลงเหลือเพียง 4 นาทีแทนที่จะใชเวลา 15-20
นาทีโดยรถยนต
จากนั ้นทานสูฟานซีปัน (ราคาทัวรรวมคากระเชา) ทามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละลองอยูรอบๆชมทัศนี ยภาพที่แสน
สวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ไดรับการขนานมานวาเป็ นหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศน แบบพาโนรา
มาพรอมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ
จากนั ้นนํ าทานชม นํ้ าตกซิลเวอร(Silver Waterfall) เป็ นนํ้ าตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ตั้งแตระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายนํ้ าไหลลัดเลาะตามหน าผาลงมาอยางสวยงาม ทานสามารถ
เดินชมความสวยงามของนํ้ าตกตามชั้นตางๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พรอมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน แดงดาลัด
พักที่ Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สะพานแกวมังกรเมฆ
เป็ นสะพานแกวที่เป็ นที่เที่ยวใหมของซาปา ตั้งอยูหางจากเมืองซาปาไปทางตะวันตก
ประมาณ 18 กิโลเมตร บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลที่ 2,000 เมตรในเขตเทือกเขา
Hoang Lien Son สะพานนี้ สรางโดยกลุมทุน Hoang Lien Son Group Joint Stock
Company โดยทําจากกระจกใสทั้งหมดซึ่งมีความยาว 300 เมตร สูง 1,000 เมตร เป็ น
สะพานกระจกที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต จากขางบนจะไดเห็น
ทิวทัศน ธรรมชาติที่งดงามพรอมสัมผัสกับสายลมและเมฆที่บินผานเบื้องหน า

เขาเลียนเซิน
เป็ นภูเขาที่มีความโดดเดนสวยงามไมแพเขาฟานซีปัน ตั้งอยูเหนื อเมืองซาปา เป็ นสวน
ขยายของเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รถรางสายภูเขาฟานซีปน
นํ าทานสัมผัสกับประสบการณใหม โดยการนั่ งรถไฟสูสถานี ฟานซิปัน โดยระหวางทาง
นั ้นทานจะไดพบกับทัศนี ยภาพอันงดงามของสองขางทาง และวิวทิวทัศน ของทางรถไฟ
เลียบเขาตามแนวที่ราบสูง ที่จะทําใหทานประทับใจมิรูลืม

เขาฟานซีปน
เป็ นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนื อระดับ
นํ้ าทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ที่นี่ไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน"

กระเชาไฟฟาฟานซีปน
นั่ งกระเชาไฟฟ าเดินทางขึ้นสูฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด
จีน จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร ระหวาทางขึ้นจะไดเห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอัน
สวยงามจากมุมสูง

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)
เป็ นนํ้ าตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหน าผาหินลงมาสรางความสวยงาม นั กทองเที่ยวนิ ยมมายืนถายภาพกัน
เป็ นจํานวนมาก เป็ นนํ้ าตกของภูหามโรง ซื้อมีความสูงมากกวา100เมตร นํ้ าตกลงมาตาม
ทางซึ่งแยกนํ้ าเป็ นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็ นอันดับตนๆของเวียดนาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน แดงดาลัด
 Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา การแสดงหุนกระบอกนํ้า
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอยเสนทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ น
เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแหงนี้ ยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณไดอยางเหนี ยวแน น ชมสถาปั ต ยกรรมแบบ
ฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สําคัญตาง ยังคงเป็ นการกอสรางและนํ าทานชมรอบเมืองฮานอย บานเรือนสถาปั ต ยกรรมแบบฝรั่งเศส
จากนั ้นนํ าทานไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนั กทองเที่ยวมานั่ งพักผอน
บริเวณริมทะเลสาบแหงนี้
ชม วัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็ นเอกลักษณอยาง
หนึ่ งของกรุงฮานอย
นํ าทานชอปปิ้ งอยางจุใจอยูที่ ถนน 36 สาย จากนั ้นชมการแสดงระบําตุกตาหุนกระบอกนํ้ า ศิลปกรรมประจําชาติ
เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอกจากในนํ้ า แสดงเกี่ยวกับเรื่อง
ราวในประวัต ิศาสตร ชีวิต ประจําวันของชาวเวียดนาม และตํานานสถานที่สําคัญตางๆ ในกรุงฮานอย
่

คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Moon View Hotel Hanoi หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื อ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหน านั ้นเคยเป็ นเมืองหลวงของพื้นที่
เวียดนามในปั จจุบันเป็ นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าแดง อุต สาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัต ถกรรม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบคืนดาบ
เป็ นทะเลสาบที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซึ่งเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบนํ้ าเขียว แตเพราะ
ตํานานที่วากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีต ะพาบยักษมาขอดาบคืนเพื่อเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในนํ้ า จึงไดช่ อ
ื ใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ

วัดหง็อกเซิน
เป็ นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหน าตาที่เป็ น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพื้นที่เมื่อ
150 ปี ที่แลว

ถนน 36 สายเกา
เป็ นถนนที่มีประวัต ิความเป็ นมาหลายรอยปี ซึ่งเย็นวันศุกร-อาทิต ย จะมีต ลาดยามคํ่าคืน
ซึ่งมีของขายมากมาย ซึ่งเมื่อกอนจะขายของเน นทางหัต ถกรรม แตสมัยนี้ นั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

การแสดงหุนกระบอกนํ้า
หุนกระบอกนํ้ าเป็ นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับความรักชาติ
อยางรุนแรงซึ่งปลูกฝั งกันมาในจิต ใจชาวเวียดนาม นั กเชิดหุนกระบอกจะยืนอยูหลังฉาก
ในนํ้ าที่ทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคลื่อนไหวของหุนดวยไมไผลํายาว เทคนิ คการเลนได
ถูกเก็บงําเป็ นความลับอยางมิดชิด แมปัจจุบันนี้ นั กเชิดหุนอาวุโสทั้งหลายยังไมใครยอม
ถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน ทุกวันนี้ ชม
การแสดง โชวหุนกระบอกนํ้ า ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม
และมีแหงเดียวในโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Moon View Hotel Hanoi หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

นิงหบิงห - ฮาลองบก - ฮานอย - ทาอากาศยานนอยไบ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทุกทานเดินทางสูนิงหบิงห เมืองมรดกโลก
นํ าทาน ลองเรือจางอาน ซึ่งเป็ นสถานที่ทองเที่ยวภูมิทัศน ความงามทางธรรมชาติ ที่นักทองเที่ยวใชเป็ นจุดหมายปลายทาง
ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ งในเวียดนาม และจางอานยังไดรับการยกยองใหเป็ น ฮาลองบก เนื่ องจากมีเขาหินปูนและถํ้าคลายกับที่
อาวฮาลอง เป็ นระบบนิ เวศที่สําคัญ มีพันธุพืชหายากและสัต วปาสงวนอาศัยอยู เป็ นจํานวนมาก
นํ าทานลองเรือชมบรรยากาศผานถํ้า ธรรมชาติภูเขาหินปูน ชมทัศนี ยภาพของภูเขาน อยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา งาม
เกินบรรยาย และยังเป็ นที่ถ ายทําภาพยนตร เรื่อง kong skull island II มีฉากใหนักทองเที่ยวไดถ ายภาพสุดคลูอีกดวย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานกลับสู กรุงฮานอย ไดเวลาแกสมควรนํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นอยบาย เพื่อเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
คํ่า
20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยแอรเวย เที่ยวบินที่ TG565 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นิงหบิงห
เป็ นเมืองที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมนํ้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือฮาลองบก เป็ นเมืองที่มีภูมิทัศน แปลกตา ที่มีทั้งเทือก
เขา เนิ นเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็ น
เมืองศักดิส
์ ิทธิ ์ นอกจากนี้ คณะปฏิวัต ิของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็ นแหงแรก
ในการศึกเดียนเบียนฟู

ลองเรือฮาลองบก
ฮาลองบกอยูที่เมืองนิ งหบิงห เมืองประวัต ิศาสตรเกาแกเมืองหนึ่ งของเวียดนาม และพื้นที่
สวนใหญเป็ นพื้นที่ชุมนํ้ า มีแมนํ้าลําคลองตาง ๆ มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยู
มากมาย ลักษณะคลายกับฮาลองเบย แตที่นี่เป็ นนํ้ าจืดและนั่ งเรือพาย ไมใชขึ้นเรือลําใหญ
เหมือนอยางที่ฮาลองเบย ระหวางทางลองเรือนั กทอออเที่ยวจะไดชมบรรยากาศธรรมชาติ
อันสุดงดงามของภูเขา พื้นชุมนํ้ า และทุงนา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื อ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหน านั ้นเคยเป็ นเมืองหลวงของพื้นที่
เวียดนามในปั จจุบันเป็ นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าแดง อุต สาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัต ถกรรม



คํ่า

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 10 ทาน ในกรณีนี้
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน
- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียม เงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
- การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัต โนมัต ิ
- หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
- หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
- คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
- คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
- คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
- คารถนํ าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
- คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ
- คาปรับ สําหรับนํ้ าหนั กกระเป าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม)
- คาทําหนั งสือเดินทาง
- คาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
- คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาทตอทาน
- ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

วีซา
- สําคัญมาก กรุณานํ าหนั งสือเดินทาง (Passport) มาในวันเดินทาง
- ทางบริษัท ไมสามารถรับผิดชอบ ในกรณีที่ทานลืมนํ าหนั งสือเดินทางมา หรือนํ าหนั งสือเดินทางมาผิดเลม
- หนั งสือเดินทาง (Passport) ของทานตองมีอายุไมนอยกวา 7 เดือน

หมายเหตุ

- ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนี ยม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให)ทานละ
1,000 บาท/ทริป/ทาน ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหน าทัวรที่ดูแลจากเมืองไทย
แลวแตความพึงพอใจของทาน
- ราคาเด็กทารก อายุต ํ่ากวา 2 ปี 5,900 บาท
- ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ
- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามความเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ทั้งนี้ จะคํานึ งถึง
ความปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนื องมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ริ่มและจบการใหบริการที่สนามบินตนทางขาไปเทานั ้น
- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายนอกเหนื อจากโปรแกรม

การยกเลิก
- ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการ
เดินทาง)

