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Forum Tower 184 Ratchadaphisek Road, Bangkok 10320, Thailand
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เหนือ – ฮานอย – ซาปา – ฮาลอง
ประเทศเวียดนาม

เส้นทาง :

กรุ งเทพฯ - ฮานอย – ทาเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดียว – ชมหุ่นกระบอกนา้
ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้าน แคท แคท – นา้ ตกสี เงิน - ภูเขา ฮัมรอง – ตลาดซาปา
ด่ านเวียดนาม – จีน - ฮานอย – ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถา้ เทียนกึง – ถา้ เต่ าโก๋
ฮานอย – กรุ งเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง

04.45

06.45
08.30

กรุ งเทพฯ - ฮานอย – ทาเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดียว
ชมหุ่นกระบอกนา้

เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 ด้าน ผูโ้ ดยสายขาออกไปต่างประเทศ
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
เจ้าหน้าที่ บริ ษทั เวิลด์ไวด์ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 642
ถึงสนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ เข้าสู่ ตวั เมืองฮานอย
เริ่ มต้นชมเมืองโดยนาท่านชมสุ สานโฮจิมินห์ ผูน้ าที่เคารพรักของชาวเวียดนาม
ชมทาเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮฯ ชมเจดียเ์ สาเดียว

กลางวัน

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร มอบเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง บริ เวณ ถนน สายที่ 36 ที่มีสินค้า
มากมาย ให้เลือกอย่างจุใจ
หลังจากนั้น นาท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกนา้
ชมการแสดง 17 ชุด ที่แสดงถึงวิถีชีวติ
ของชาวเวียดนามในอดีต

ค่า

อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร แล้วเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางโดยนาท่านขึ้นรถไฟออกเดินทางสู่ ซาปา
พักผ่อนบนรถไฟตูน้ อนที่สะดวกสบาย จัดให้นกั ทัศนาจรโดยเฉพาะ
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วันทีส่ องของการเดินทาง
05.00
เช้า

กลางวัน

ค่า

ถึงเมืองลาวไก ต่อจากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองซาปา ดินแดนแห่ง
การเพาะปลูกและขุนเขา ที่มีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์มากที่สุดในเวียดนาม
อาหารเช้า ที่โรงแรม
นาท่านเดินชมหมู่บ้านแคท แคทสัมผัส
วิถีชีวติ เรี ยบง่ายของ ชาวเขาเผ่าม้งดา
ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงาม
กว้างสุ ดลูกหูลูกตา
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารนาท่าน เข้าที่พกั
ให้พกั ผ่อนพอหายเหนื่ อยก่อนจะนาท่านเดินทางสู่ นา้ ตกสี เงิน น้ าตกที่ใหญ่ที่สุด
และสวยงามที่สุดในเมืองซาปา
จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ Tram Ton – Heaven’s Gate จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา
ท่านจะพบกับทิวทัศน์อนั งดงามของเมืองซาปา ที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักโรงแรมในซาปา

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

กลางวัน

ค่า

ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านแคท แคท – นา้ ตกสี เงิน

ภูเขา ฮัมรอง – ตลาดซาปา – ด่ านเวียดนาม - จีน

อาหารเช้าที่โรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภูเขา ฮัมรอง ชมความงดงามของสวนยุโรป
เดินลอด ซุม้ ประตูสวรรค์ เข้าไปชมความงดงามของเมืองซาปาในมุมสู ง
อาหารกลางวันที่โรงแรม
หลังอาหาร มอบเวลาให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดซาปา ศูนย์รวมของกินของใช้สาหรับชาวดอยทุก
หมู่บา้ นบนเทือกเขาแห่งนี้ ตามอัธยาศัย
ต่อจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ด่านเวียดนาม – จีน
สัมผัสกับบรรยากาศโดยรอบ และถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
หลังรับประทานอาหารนาท่านเช็คอินขึ้นรถไฟ เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย
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วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
05.00
เช้า

กลางวัน

17.00
20.30

สู่ เมืองฮานอย
นาทุกท่านไปยังโรงแรมเพื่ออาบน้ าทาธุ ระส่ วนตัว
อาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารแล้วนาท่านนัง่ รถโคชเดินทางไปยังฮาลอง
(ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชัว่ โมง)
อาหารกลางวันแบบ ซีฟู๊ดบนเรื อ
พร้อมล่องเรื อในอ่าวฮาลอง (ฮาลองเบย์) ที่ข้ ึนชื่อว่า
มีความงดงามมหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
พบกับหมู่เกาะหิ นปูนน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ
บนเนื้ อที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร
และหมู่บา้ นชาวประมงเล็กๆ ยูเนสโกได้ประกาศให้
อ่าวฮาลองเป็ นอีก 1 ในมรดกโลก
ชมเรื อสาเภาและสาปั้ น ล่องไปบนผิวน้ าที่จะช่วยเพิ่มความงดงามของอ่าวฮาลอง
เข้าชมความงามของหิ นงอก หิ นย้อย และแสง สี ที่จดั ไว้อย่างงดงาม ภายใน ถ้ าเทียนกึง
และถ้ าเด่าโก๋ ที่เกาะเด่าโก๋
หลังชื่นชมความงาม แล้วนาท่านกลับเข้าฝั่ง และเดินทางกลับสู่ สู่ฮานอย
เดินทางถึงเมืองฮานอย
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารแล้วนาท่านไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ าซึ่ งมีแห่งเดียวในโลก
พักที่โรงแรมในฮานอย

วันที่ห้าของการเดินทาง
06.00
09.00
10.50

ฮานอย – ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถา้ เทียนกึง – ถา้ เต่ าโก๋
ฮานอย – ชมหุ่นกระบอกนา้

ฮานอย – กรุ งเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
หลังจากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน FD 643
ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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