วันแรก
04.00 น.
07.10 น.
09.05 น.

กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา –
ถ่ ายรู ปชายแดนเวียดนาม + จีน + ลาวไก + ตลาดซาปา
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอยโดยเที่ยวบิน SL 180
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นทีเ่ วียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

เช้ า
จากนั้น

เทีย่ ง

ค่า

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

บริการอาหารเช้ าเมนูพเิ ศษ
เฝอเวียดนามอันลือชื่อ ณ ร้ านอาหาร
เดินทางสู่ กรุ งฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ต้ งั อยูภ่ าคเหนื อ เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า
2,000 ปี เดิ นทางข้ามแม่น้ าแดง แม่น้ าสายลอยฟ้ าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็ นสะพานเหล็กแห่ งแรกของ
เวียดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิ คหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปั จจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุ งฮานอยในอดีตได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชี ย เรี ยกกันว่า“Little Parris”เป็ นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผัง
เมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุ งฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ ง จึงได้ชื่อว่า City
of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนี ยล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่า
เมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่ งโรจน์ให้นกั เดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง
แห่งนี้อย่างไม่เสื่ อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่ งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุ งฮานอย
เป็ นเมื องหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่ ง เมื องแห่ งนี้ ยงั คงรั กษาความเป็ นเอกลักษณ์ ได้อย่างเหนี ย วแน่ น ชม
สถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สาคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุ
กว่าร้อยปี ให้ความร่ มรื่ น และสบายตายิง่ นักหลังจากนั้น
เดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยเส้นทางด่วนจาก โนยบ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา ซึ่ งเป็ นอาเภอหนึ่งตั้งอยูใ่ นจังหวัด
ลาวไก ระหว่างทางแวะถ่ายรู ปที่ชายแดนเวียดนามจีน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ชาบูหม้ อไฟ
ปลาแซลมอล+ไวน์ แดงดาลัด
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่ งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้ อขายกันอย่างมีสีสัน
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

ซาปา-ชมหมู่บ้านกัต๊ กัต๊ -นา้ ตกสี เงิน-นั่งรถรางขึน้ เขาฟานซีปัน-ซาปา
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางสู่ หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บา้ นนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่
สวยงามกว้า งสุ ดลู ก หู ลู ก ตาจากนั้นน าท่ า นเดิ น ทางไปชม
น้ าตก นา้ ตกสี เงิน ที่ข้ ึนชื่อในเมืองซาปา หลังอาหาร นาท่าน
เดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมือง
ซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขา
เหล่านี้ก็ได้ทอดยาว มาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน
และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ นนี้ เป็ นยอดเขา
ที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

จากนั้น

ค่า

นาท่านนั่งรถรางใหม่ สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้ าเพื่อขึน้ ยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
ท่ านจะได้ สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่ างสองข้ างทาง ถึงสถานีกระเช้ า นาท่ านนั่งกระเช้ าไฟฟ้า
เพื่อขึ้นสู่ ฟานซิ ปันยอดเขาสู งสุ ดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า
“หลังคาแห่ ง อินโดจีน” สู งที่สุดในอินโดจีนบนความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสู งอย่างยิง่ สภาพป่ าก็ยงั คงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ ยอดเขา
แห่ งนี้ ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ ิสมัยการเดินป่ าจากทัว่ โลกเลือก
เป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่ าดินร้อนแห่งเอเชีย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์ -วัดหง๊ อกซิน-โชว์ ห่ ุนกระบอกนา้
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโค้ช
ปรับอากาศ ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่ าติท้ งั 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
จากนั้น นาท่านสู่ ร้ านหยกและเยือ่ ไผ่
บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ SEN BUFFET
นาท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนาม
ทาสงครามสู ้รบกับประเทศจีน กษัตริ ยแ์ ห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหาร
จากจีนได้สักที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้
คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้
กลับไปทาสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนื อประเทศจีน ทาให้บา้ นเมืองสงบสุ ข เมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ว
พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สี แดงสดใสสู่ กลางทะเลสาบคืนดาบ
ชม วัดหง๊ อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่ งมีความเชื่ อว่า เต่า
ตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่ งนี้มาเป็ นเวลาช้านาน
นาท่าน ชมการแสดง ระบาหุ่นกระบอกนา้ ศิลปกรรมประจา
ชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิ ดจากในน้ าผสมผสาน
กับเสี ยงบรรเลงของเครื่ องดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆของ
คณะละคร) นาเสนอเรื่ องราวในชีวติ ประจาวัน ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
สมควรแก่ เวลานาท่ านเข้ าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL3*
หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

20.45 น.
22.45 น.

ฮานอย-นิงก์บิงห์ -ล่องเรือชมถา้ ตามก๊ก-อิสระช้ อปปิ้ งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ นิงห์ บิงก์ ตามก๊ก หมายถึงถ้ าสามถ้ า ตามตานานกล่าวว่าถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย
สายลมและกระแสน้ า เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่ งยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฏเป็ นหลักฐานลงเรื อพายล่องตาม
แม่น้ า ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภ์ าพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ าซึ่ งมีความยาวหลายกิโลเมตร
ตามตานานกล่าวว่าถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ า เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่ งยังคงมีรอยคราบ
น้ าปรากฎเป็ นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรี ยบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”
เพลิดเพลินกับการนัง่ เรื อกระจาด ล่องเรื อผ่านท้องน้ า สองข้างทางเป็ นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่
ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย จากนั้นนาท่าน
อิสระช้ อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่าน
ได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ฯลฯ
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่ วบินที่ SL 185
เดิ น ทางถึ ง กรุ ง เทพฯ โดยสวัส ดิ ภ าพพร้ อ มความ
ประทับใจมิรู้ลืม



ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

