
#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 กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสาน
ประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว -
ซาปา - ตลาด LOVE MARKET

  

Holiday
Sapa
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 สะพานแกวมังกรเมฆ - เขาเลียนเซิน - รถรางสายภูเขาฟานซีปัน - เขาฟานซีปัน - กระเชาไฟฟา
ฟานซีปัน - น้ําตกสีเงิน (นาตกซิลเวอร)   

Holiday
Sapa
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา - การแสดงหุนกระบอกน้ํา   

Moon
View
Hotel
Hanoi
หรือ
เทียบ
เทา

4 นิงหบิงห - ลองเรือฮาลองบก - ฮานอย - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย -
จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบ
ประธานาธิบดีฮานอย - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว - ซาปา
- ตลาด LOVE MARKET

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการ
บินไทยแอรเวย (TG) ทานจะพบกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

07.45 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเวย เท่ียวบินท่ี TG560 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

นําทานเดินทางสูเมืองฮานอย ซ่ึงเป็นนครหลวงเกาแกท่ีมีอายุครบ 1,000 ปีในค.ศ.2010 เมืองฮานอยเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนามและเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน

นําทานสู จัตุรัสบาดิงห ท่ีแหงน้ีเป็นสถานท่ีๆทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของประเทศเวียดนามในวันท่ี 2
กันยายน พ.ศ. 2488 ใหพนจากฝรั่งเศส หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นอยู 48 ปี

จากนั้นนําทานชม สุสานโฮจิมินห ซ่ึงภายในบรรจุศพของโฮจิมินหอยูในโลงแกว (ปิดไมให เขาชมดานในทุกวันจันทรและวัน
ศุกร) นักทองเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบและสํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป
กระเปาสะพาย หรือกระเปาถือเขาไปโดยเด็ดขาด

จากนั้นนําทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใชเป็นท่ีรับรองแขกบานแขกเมือง สามารถถายรูปไดในระยะไกล และชม
บานพักโฮจิมินห ซ่ึงเคยเป็นท่ีพักในชวงปี พ.ศ.2501-2512 บานหลังน้ีถูกสรางดวยไมท้ังหลัง ชั้นบนสุดเป็นหองสมุด หอง
ทํางาน และหองนอน บานหลังน้ีจะมีลักษณะเรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก

จากนั้นนําทานชม วัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมท้ังหลัง เป็นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู
บนตนเสาเดียวปักอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แตละ
มือถือของมงคลรวม 8 อยาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง

นําทานเดินทางสูเมืองซาปา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ระยะทาง 245 กิโลเมตร) ซ่ึงตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศ
เวียดนามใกลกับชายแดนจีน อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหลงปลูกผักและผลไมเมืองหนาวท่ีสําคัญของเวียดนาม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานอิสระชอปป้ิงท่ี ตลาด Love Market มีสินคาใหทานเลือกชอปป้ิงมากมาย ไมวาจะเป็นสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม
กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปป้ิงใหอยางจุใจ

พักท่ี Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา

 เชา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานนอยไบ

ฮานอย

จัตุรัสบาดิงห

สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห

ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

เป็นสถานท่ีท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหประกาศความเป็นเอกราชใหแกเวียดนามจาก
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัตุรัสนั้นถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุมปฏิวัติ ท่ีไดขับไลชาว
ฝรั่งเศสท่ีมายึดครองเวียดนาม

เป็นอนุสรณท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย
ไมไกลจากจัตุรัสบาดิงห เป็นสถานท่ีท่ีทานโฮจิมินหไดยืนประกาศเอกราชใหกับประเทศ
เวียดนาม

ทําเนียบน้ีตั้งอยูในเมืองฮานอย เคยเป็นท่ีทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโดจีน มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงโคโลเนียลทาสีเหลืองท้ังหลังท่ีฝรั่งเศสสรางขึ้นในปี 1901 ปัจจุบัน
เป็นท่ีรับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทําเนียบมีสวนดอกไมและสระน้ําท่ีมีบรรยากาศ
อันรมรื่น



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สะพานแกวมังกรเมฆ - เขาเลียนเซิน - รถรางสายภูเขาฟานซีปน
- เทือกเขาฟานซีปน - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - น้ําตกสีเงิน (นํา
ตกซิลเวอร)

สุสานโฮจิมินหปิดไมให เขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บานพักลุงโฮ

วัดเจดียเสาเดียว

เป็นบานท่ีลุงโฮ หรือทานโฮจิมินห ท่ีไดอยูอาศัยท่ีน่ีเป็นเวลา12 ปี (1958-1969) เป็น
บานรูปแบบพ้ืนบานซ่ึงถูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออก เน่ืองจากเป็นเปาหมาย
โจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันไดเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหทุกคนเขาชมได

ท่ีน่ีถูกสรางเมื่อเกือบพันปีท่ีแลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยนั้นยังไมเคยมีลูก
และก็ฝันวา มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว แลวก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบาน
แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียท่ีมีเสาเดียวกลางนาเหมือนกับ
ดอกบัวในบอน้ําท่ีฝันเห็น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

ซาปา

ตลาด LOVE MARKET

 บาย

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองน้ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองนั้นเป็นจุด
สนใจของนักทองเท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

เป็นตลาดท่ีนักทองเท่ียวสามารถเดินชมสินคาทองถิ่น และบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทาง
มารวมตัวกันอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางไปสถานท่ีทองเท่ียวใหมของเมืองซาปา สะพานแกว”โหรงมัย” (มังกรเมฆ) (ราคาทัวรรวมคาเขาชม) หางจาก
เมืองซาปา20กม. ไดเปิดบริการอยางเป็นทางการ วันท่ี16 พฤศจิกายน 2019 ไดเป็นสะพานแกวท่ีใหญท่ีสุดและสูงท่ีสุดของ
เวียดนาม ไปท่ีสะพานแหงน้ีทานตองเดินผานอุโมงคยาก70ม.และขึ้นลิฟตสูงถึง300ม. ถึงยอดสะพานแลวเราตองเดินผาน
สะพานท่ีทําจากกระจกมีควมยาวกวา60ม.จากหนาผาภูเขา

จากจุดน้ีเราสามารถชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของเทือกเขาหวางเลียนเซิน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนําทานไปน่ังรถรางรุนใหม ระยะทางประมาณ 2 กม. ซ่ึงเป็นหน่ึงในรถรางท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ออกเดินทาง
จากโรงแรม MGallery ในเมือง Sa Pa และไปท่ีสถานีรถเคเบิล Fansipan รถรางว่ิงผานอุโมงคสองแหงและสี่สะพาน
ความเร็วสูงสุด 10เมตร/วินาที บรรจุ 2,000 คนตอชั่วโมงระยะเวลาการเดินทางสั้นลงเหลือเพียง 4 นาทีแทนท่ีจะใชเวลา 15-20
นาทีโดยรถยนต

จากนั้นทานสูฟานซีปัน (ราคาทัวรรวมคากระเชา) ทามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละลองอยูรอบๆชมทัศนียภาพท่ีแสน
สวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดท่ีไดรับการขนานมานวาเป็นหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศนแบบพาโนรา
มาพรอมสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดท้ังปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ

จากนั้นนําทานชม น้ําตกซิลเวอร(Silver Waterfall) เป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ตั้งแตระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ําไหลลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงาม ทานสามารถ
เดินชมความสวยงามของน้ําตกตามชั้นตางๆ เพ่ือเก็บภาพความประทับใจ พรอมภาพท่ีระลึกบริเวณสะพานชมวิว

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัด

พักท่ี Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา

สะพานแกวมังกรเมฆ

เขาเลียนเซิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานแกวท่ีเป็นท่ีเท่ียวใหมของซาปา ตั้งอยูหางจากเมืองซาปาไปทางตะวันตก
ประมาณ 18 กิโลเมตร บนความสูงจากระดับน้ําทะเลท่ี 2,000 เมตรในเขตเทือกเขา
Hoang Lien Son สะพานน้ีสรางโดยกลุมทุน Hoang Lien Son Group Joint Stock
Company โดยทําจากกระจกใสท้ังหมดซ่ึงมีความยาว 300 เมตร สูง 1,000 เมตร เป็น
สะพานกระจกท่ีสูงท่ีสุดและยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากขางบนจะไดเห็น
ทิวทัศนธรรมชาติท่ีงดงามพรอมสัมผัสกับสายลมและเมฆท่ีบินผานเบื้องหนา

เป็นภูเขาท่ีมีความโดดเดนสวยงามไมแพเขาฟานซีปัน ตั้งอยูเหนือเมืองซาปา เป็นสวน
ขยายของเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รถรางสายภูเขาฟานซีปน บาย

นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม โดยการน่ังรถไฟสูสถานีฟานซิปัน โดยระหวางทาง
นั้นทานจะไดพบกับทัศนียภาพอันงดงามของสองขางทาง และวิวทิวทัศนของทางรถไฟ
เลียบเขาตามแนวท่ีราบสูง ท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม



วันท่ี 3 ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา -
การแสดงหุนกระบอกน้ํา

เขาฟานซีปน

กระเชาไฟฟาฟานซีปน

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)

เป็นภูเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ท่ีน่ีไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน"

น่ังกระเชาไฟฟาเดินทางขึ้นสูฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด
จีน จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร ระหวาทางขึ้นจะไดเห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอัน
สวยงามจากมุมสูง

เป็นน้ําตกท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม นักทองเท่ียวนิยมมายืนถายภาพกัน
เป็นจํานวนมาก เป็นน้ําตกของภูหามโรง ซ้ือมีความสูงมากกวา100เมตร น้ําตกลงมาตาม
ทางซ่ึงแยกน้ําเป็นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็นอันดับตนๆของเวียดนาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัด

 Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอยเสนทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเกาแก ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็น
เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปัตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศส ตึก อาคารท่ีสําคัญตาง ยังคงเป็นการกอสรางและนําทานชมรอบเมืองฮานอย บานเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส

จากนั้นนําทานไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเท่ียวมาน่ังพักผอน
บริเวณริมทะเลสาบแหงน้ี

ชม วัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณอยาง
หน่ึงของกรุงฮานอย

นําทานชอปป้ิงอยางจุใจอยูท่ี ถนน 36 สาย จากนั้นชมการแสดงระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ
เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอกจากในน้ํา แสดงเกี่ยวกับเรื่อง
ราวในประวัติศาสตร ชีวิตประจําวันของชาวเวียดนาม และตํานานสถานท่ีสําคัญตางๆ ในกรุงฮานอย

่



ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Moon View Hotel Hanoi หรือเทียบเทา

ฮานอย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบคืนดาบ

วัดหง็อกเซิน

ถนน 36 สายเกา

การแสดงหุนกระบอกนํ้า

 บาย

เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซ่ึงเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว แตเพราะ
ตํานานท่ีวากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพ่ือเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในน้ํา จึงไดชื่อใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ

เป็นวัดท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซ่ึงมีหนาตาท่ีเป็น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพ้ืนท่ีเมื่อ
150 ปีท่ีแลว

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

หุนกระบอกน้ําเป็นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับความรักชาติ
อยางรุนแรงซ่ึงปลูกฝังกันมาในจิตใจชาวเวียดนาม นักเชิดหุนกระบอกจะยืนอยูหลังฉาก
ในน้ําท่ีทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคล่ือนไหวของหุนดวยไมไผลํายาว เทคนิคการเลนได
ถูกเก็บงําเป็นความลับอยางมิดชิด แมปัจจุบันน้ี นักเชิดหุนอาวุโสท้ังหลายยังไมใครยอม
ถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน ทุกวันน้ี ชม
การแสดง โชวหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม
และมีแหงเดียวในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 4 นิงหบิงห - ฮาลองบก - ฮานอย - ทาอากาศยานนอยไบ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

 Moon View Hotel Hanoi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทุกทานเดินทางสูนิงหบิงห เมืองมรดกโลก

นําทาน ลองเรือจางอาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีทองเท่ียวภูมิทัศนความงามทางธรรมชาติ ท่ีนักทองเท่ียวใชเป็นจุดหมายปลายทาง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงในเวียดนาม และจางอานยังไดรับการยกยองใหเป็น ฮาลองบก เน่ืองจากมีเขาหินปูนและถํ้าคลายกับท่ี
อาวฮาลอง เป็นระบบนิเวศท่ีสําคัญ มีพันธุพืชหายากและสัตวปาสงวนอาศัยอยู เป็นจํานวนมาก

นําทานลองเรือชมบรรยากาศผานถํ้า ธรรมชาติภูเขาหินปูน ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา งาม
เกินบรรยาย และยังเป็นท่ีถายทําภาพยนตร เรื่อง kong skull island II มีฉากใหนักทองเท่ียวไดถายภาพสุดคลูอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานกลับสู กรุงฮานอย ไดเวลาแกสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นอยบาย เพ่ือเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

ค่ํา

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยแอรเวย เท่ียวบินท่ี TG565 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

นิงหบิงห

ลองเรือฮาลองบก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือฮาลองบก เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ท่ีมีท้ังเทือก
เขา เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็น
เมืองศักดิส์ิทธิ ์นอกจากน้ีคณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นท่ีน่ีเป็นแหงแรก
ในการศึกเดียนเบียนฟู

ฮาลองบกอยูท่ีเมืองนิงหบิงห เมืองประวัติศาสตรเกาแกเมืองหน่ึงของเวียดนาม และพ้ืนท่ี
สวนใหญเป็นพ้ืนท่ีชุมน้ํา มีแมน้ําลําคลองตาง ๆ มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยู
มากมาย ลักษณะคลายกับฮาลองเบย แตท่ีน่ีเป็นน้ําจืดและน่ังเรือพาย ไมใชขึ้นเรือลําใหญ
เหมือนอยางท่ีฮาลองเบย ระหวางทางลองเรือนักทอออเท่ียวจะไดชมบรรยากาศธรรมชาติ
อันสุดงดงามของภูเขา พ้ืนชุมน้ํา และทุงนา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ฮานอย
เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

ทาอากาศยานนอยไบ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ี

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียม เงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

- การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ

- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

- คาท่ีพักหองคู ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

- คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

- คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

- คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

- คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ

- คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม)

- คาทําหนังสือเดินทาง 

- คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง

- คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาทตอทาน

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 

วีซา
- สําคัญมาก กรุณานําหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันเดินทาง

- ทางบริษัท ไมสามารถรับผิดชอบ ในกรณีท่ีทานลืมนําหนังสือเดินทางมา หรือนําหนังสือเดินทางมาผิดเลม

- หนังสือเดินทาง (Passport) ของทานตองมีอายุไมนอยกวา 7 เดือน

หมายเหตุ



- ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให)ทานละ
1,000 บาท/ทริป/ทาน ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากเมืองไทย
แลวแตความพึงพอใจของทาน

- ราคาเด็กทารก อายุตํ่ากวา 2 ปี 5,900 บาท

- ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

การยกเลิก
- ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการ

เดินทาง)


