วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่ า – ชมโชว์
ระบาตุ๊กตาหุ่นกระบอกนา้
05.00 น. คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ

คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ น
07.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
09.30 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านข้ าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี ้มีตานานกล่าวว่า ใน
สมัยที่เวียดนามทาสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะ
ทหารจากจีนได้ สกั ที ทาให้ เกิดความท้ อแท้ พระทัย เมื่อได้ มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี ้ ได้ มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตวั หนึง่

ได้ รับดาบวิเศษมาให้ พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้ รับดาบมานัน้ พระองค์ได้ กลับไปทาสงคราม
อีกครัง้ และได้ รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้ บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ ว พระองค์ได้ นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบ
แห่งนี ้
นาชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้ วย ศาลเจ้ าโบราณ และ เต่าสต๊ าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่ มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี ้ คือ
เต่าศักดิ์สทิ ธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี ้มาเป็ นเวลาช้ านาน
จากนันให้
้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้ าพื ้นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของกรุงฮานอย ทังของที
้
่
ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋ าก็อปปี ้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
รองเท้ า
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันชมการแสดง
้
ระบาตุ๊กตาหุน่ กระบอกน ้า ศิลปกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก
ชมความสามารถในการเชิดหุน่ กระบอก (เชิดจากในน ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่ องดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆ
ของคณะละคร)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 2 ฮาลอง – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยรถบัสปรับอากาศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึง่ เป็ นอาเภอหนึง่ ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดลาวไก ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง เมืองซาปา ตังอยู
้ ่
สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร นาชม หมูบ่ ้ านชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่ ้ านชาวเขาเผ่าม้ งดา ชมวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวเขาในหมูบ่ ้ านนี ้ ชมแปลงนาข้ าวแบบขันบั
้ นได ที่สวยงามกว้ างสุดตา โดยเราจะใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.
ในการเดินเท้ าเยี่ยมชมหมูบ่ ้ าน รวมระยะทางประมาณ 3 กม.
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองซาปา – ภูเขาห่ ามโหร่ ง – นา้ ตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ตลาดก๊ อกเหลียว COCLEU -ฮานอย
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสัมผัส ภูหา่ มโหร่ง ชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้ านรายล้ อมไปด้ วย
เทือกเขา และ เทือกเขาเหล่านี ้ก็ได้ ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ จะมียอดเขาที่สงู โดดเด่นที่สุดในบรรดา
ยอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี ้ นับว่าเป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรในสวน
ซาปา มีทงสวนกล้
ั้
วยไม้ และดอกไม้
นาท่านชม Silver Water Fall น ้าตกสีเงินที่ขึ ้นชื่อในเมืองซาปา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับ ลาวไก ชมสินค้ าและช้ อปปิ ง้ เขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ณ ตลาด ก๊ อกเหลียว COCLEU
จากนันเดิ
้ นทางสู่ กรุงฮานอย โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมนิ ห์ – ทาเนียบประธานาธิบดี – บ้ านพักลุงโฮ – วัด
เจดีย์เสาเดียว – พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมนิ ห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊ วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุ งเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เดินทางสู่ จัตรุ ัสบาดิงห์ ลานกว้ างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้ อา่ นคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้ นจากฝรั่งเศส
เมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึ ้นของฝรั่งเศสอยูถ่ งึ 84 ปี นาท่านคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
(ห้ ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิ ดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิ ดบริการตังแต่
้ วนั ที่ 4
กันยายน – 4 ธันวาคม 2560 ซึง่ ลูกค้ าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้ านนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนาม
เป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้ประกาศเอกราชให้ กบั ประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึง่ ได้ ทาการเก็บ

รักษาศพไว้ เป็ นอย่างดีไม่ให้ เน่าเปื่ อย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลไว้ อย่างเข้ มงวด ชม ทาเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนาม
สร้ างให้ ทา่ นโฮจิมินห์ แต่ทา่ นไม่อยู่ แต่ทา่ นเลือกที่จะอยูบ่ ้ านไม้ หลังเล็ก ซึง่ อยู่หลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี ้ จึงเป็ นสถานที่
รับแขกบ้ านแขกเมืองแทน
จากนันเข้
้ าชม บ้ านพักลุงโฮ ที่สร้ างด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ ง ยกพื ้นสูงมีใต้ ถนุ เหมือนบ้ านไทยสมัยก่อน เป็ นที่พกั ผ่อนและต้ อนรับแขก ชัน้
บนเป็ นห้ องทางานและห้ องนอน จากนันชม
้ วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตังอยู
้ ก่ ลางสระบัว วัดแห่งนี ้ สร้ างขึ ้นเพื่อถวาย
เป็ นพุทธบูชาให้ แก่ เจ้ าแม่กวนอิม โดยตานานได้ กล่าวว่า ได้ มีกษัตริย์องค์หนึง่ อยากได้ พระโอรสมากและรอมาเป็ นเวลานาน
ยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึง่ ได้ สบุ ินเห็นพระโพธิสตั ว์กวนอิมได้ มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ ประธานโอรสให้ กบั พระองค์
สมใจจึงได้ สร้ างวัดแห่งนี ้ขึ ้นกลางสระบัวเพื่อเป็ นการขอบคุณพระโพธิสตั ว์กวนอิม
จากนันเข้
้ าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึง่ จัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตังแต่
้ เด็กจนโต จนกระทัง่ ตาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ SEN )
นาชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึง่ มีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้ อยปี และเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทังยั
้ งเป็ น
สถานที่ใช้ สอบ จ้ องวน ในสมัยโบราณ จากนันชม
้ วัดเฉินก๊ วก เป็ นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสาคัญกับประชาชนชาว
เวียดนามเป็ นอย่างมากตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สดุ ในเมืองฮานอย
ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่นามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชันส
้ าหรับไหว้ พระเพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต
20.20 น.ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯโดยสายการบินTHAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL185
22.15 น.ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ

