Vietnam Highlights Surprise! 4 Days

กรุงเทพฯ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – วิหารวรรณกรรม –

วันแรก

โบสถ์เซนต์โจเซฟ – โอลด์ ควอเตอร์ – ฮานอย

12.20 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ VN610 นาท่านเหินฟ้าสู่ ฮานอย
ประเทศเวียดนาม

14.10 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ฮานอย ประเทศเวียดนาม


วัดหง็อกเซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาด
ใหญ่ซ่ ึ งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ น
เวลาช้านาน



ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตานานกล่าวว่า ในสมัยที่
เวียดนามทาสงครามสู ้รบกับประเทศจีน กษัตริ ยแ์ ห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย



วิหารวรรณกรรม ภาษาเวียดนามเรี ยกว่า วันเหมียว สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง
อุทิศให้แด่ขงจื้อ ต่อมาตัววิหารแห่งนี้ได้ถูกควบรวมกับกว็อกตื่อยาม หรื อโรงเรี ยนของขุนนาง
ต่อมากลายเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม



โบสถ์ เซนต์ โจเซฟ เมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองเวียตนามและได้จดั การเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ให้ทนั สมัยได้
ทาให้ความเชื่อและสิ่ งก่อสร้างอันเป็ นเอกลักษณ์ได้ถูกทาลาย



โอลด์ ควอเตอร์ ย่านการค้าเก่าแก่อนั ทรงเสน่ห์ มีซอยกว่า 36 ซอย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
เดินเลือกซื้ อของ มีท้ งั ของพื้นเมือง ถ้วยชาม ข้าวของเครื่ องใช้ รวมไปถึง ร้านอาหารมากมาย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sunny 3 หรื อ First Eden หรื อ Sunset West Lake หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านกัต๊ กัต๊ – ซาปา

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


ซาปา เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม อยูใ่ นจังหวัดหล่าวกาย ตั้งอยูบ่ นระดับ
ความสู งเหนือระดับน้ าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงทาให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชาวเขาเผ่าม้งดาชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเขาในหมู่บา้ น และชมแปลงนาข้าว
แบบขั้นบันได ที่สวยงามสุ ดลูกหูลูกตาชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Holiday Sapa หรื อ Sapa Lodge หรื อเทียบเท่า

ซาปา – ยอดเขาฮามรอง – นั่งกระเช้ า – ยอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย

วันที่สาม
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร


ยอดเขาฮามรอง ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ทอดยาวมาจาก
มณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ



นั่งกระเช้ า สู่ ยอดเขาฟานซีปัน ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ นนี้ นับว่าเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
แถบอินโดจีน สู งถึง 3,143 เมตร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


ค่า

กลับสู่ เมืองฮานอย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sunny 3 หรื อ First Eden หรื อ Sunset West Lake หรื อเทียบเท่า

ฮานอย – พิพธิ ภัณฑ์โฮจิมนิ ห์ – สุ สานโฮจิมนิ ห์ – วิหารเสาเดียว – ฮานอย –

วันที่สี่

กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


พิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์ อาคารคอนกรี ตขนาดมหึมาทีส่ ร้างขึ้นเพื่อจัดแสดง เอกสาร งานศิลปะ
และภาพถ่ายต่างๆ ที่เป็ นกิจกรรมที่ประธานาธิบดีเคยกระทาเมื่อครั้ งยังมีชีวิตอยูพ่ ร้อมทั้งยังมี
ห้องจัดนิทรรศการ ห้องสมุด ห้องวิจยั และห้องประชุมขนาดใหญ่



สุ สานโฮจิมินห์ ภายในเป็ นศพที่รักษาด้วยน้ ายา อยูใ่ นโรงแก้ว อยูใ่ นสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่
หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศ
(กรุ ณาแต่งการสุ ภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้ อสายเดี่ยว รองเท้าแตะ)



วิหารเสาเดียว สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาแก่เจ้าแม่กวนอิม เป็ นศาลาเก๋ งจีนเล็กๆอยูก่ ลางน้ า มีเสา
เป็ นฐานอยูเ่ พียงเสาเดียว เปรี ยบวิหารนี้ได้กบั ดอกบัวที่โผล่ข้ นึ เหนือน้ า

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.35 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ VN613 นาท่านเหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ

17.35 น.

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*

รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านัน้ *

** เดินทาง 2 คนขึน้ ไป ราคาเริ่มต้ น 18,500 บาท
** เดินทาง 4 คนขึน้ ไป ราคาเริ่มต้ น 11,000 บาท
** เดินทาง 6 คนขึน้ ไป ราคาเริ่มต้ น 8,900 บาท
สาหรับเดินทางเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2562
อัตรานี้รวม


โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า



ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ



ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ



ค่าไกด์ทอ้ งถื่นและคนขับรถ

อัตรานี้ไม่ รวม


ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ



ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง



ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง



ค่าทริ ปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ

