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) โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
07.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
09.30 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านข้ าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี ้มีตานาน
กล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทาสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ สงครามมาเป็ นเวลานาน

แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้ สกั ที ทาให้ เกิดความท้ อแท้ พระทัย เมื่อได้ มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี ้
ได้ มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตวั หนึง่ ได้ รับดาบวิเศษมาให้ พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่
พระองค์ได้ รับดาบมานัน้ พระองค์ได้ กลับไปทาสงคราม อีกครัง้ และได้ รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้ บ้าน
สงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ ว พระองค์ได้ นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้ นาชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ
ภายในประกอบด้ วย ศาลเจ้ าโบราณ และ เต่าสต๊ าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่ มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี ้ คือเต่าศักดิส์ ทิ ธิ์ 1
ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี ้มาเป็ นเวลาช้ านาน
จากนันให้
้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้ าพื ้นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของกรุง
ฮานอย ทังของที
้
่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋ าก็อปปี ้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้ า จากนันชมการแสดง
้
ระบาตุ๊กตาหุน่ กระบอกน ้า ศิลปกรรม
ประจาชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่ กระบอก
(เชิดจากในน ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่ องดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร)
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทาเนียบประธานาธิบดี – บ้ านพัก
ลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถา้ นางฟ้ า – ตลาดไนท์ มาเก็ตฮาลอง
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เดินทางสู่ จัตรุ ัสบาดิงห์ ลานกว้ างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้ อา่ นคาประกาศอิสรภาพของเวียดนาม
พ้ นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึ ้นของฝรั่งเศสอยูถ่ ึง 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 าน
นอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้ประกาศเอกราชให้ กบั

ประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึง่ ได้ ทาการเก็บรักษาศพไว้ เป็ นอย่างดีไม่ให้ เน่า
เปื่ อย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลไว้ อย่างเข้ มงวด ชม ทาเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้ างให้ ท่านโฮจิ
มินห์ แต่ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยูบ่ ้ านไม้ หลังเล็ก ซึง่ อยูห่ ลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี ้ จึงเป็ นสถานที่
รับแขกบ้ านแขกเมืองแทน
จากนันเข้
้ าชม บ้ านพักลุงโฮ ที่สร้ างด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ ง ยกพื ้นสูงมีใต้ ถนุ เหมือนบ้ านไทยสมัยก่อน เป็ นที่พกั ผ่อนและ
ต้ อนรับแขก ชันบนเป็
้
นห้ องทางานและห้ องนอน จากนันชม
้ วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตังอยู
้ ก่ ลางสระ
บัว วัดแห่งนี ้ สร้ างขึ ้นเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาให้ แก่ เจ้ าแม่กวนอิม โดยตานานได้ กล่าวว่า ได้ มีกษัตริย์องค์หนึง่
อยากได้ พระโอรสมากและรอมาเป็ นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึง่ ได้ สบุ นิ เห็นพระโพธิสตั ว์กวนอิม
ได้ มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ ประธานโอรสให้ กบั พระองค์ สมใจจึงได้ สร้ างวัดแห่งนี ้ขึ ้นกลางสระบัวเพื่อเป็ น
การขอบคุณพระโพธิสตั ว์กวนอิม
จากนันเข้
้ าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึง่ จัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตังแต่
้ เด็กจนโต จนกระทัง่ ตาย นาท่าน
เดินทางสู่ ฮาลอง จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผัส
ความงดงามและสมบูรณ์ของ อ่าวฮาลอง ที่สรรค์สร้ างด้ วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทาให้
ได้ รับการขึ ้นทะเบียน เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติที่ได้ แต่งแต้ มด้ วยภูเขาหินปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้ อนเรี ยงตัวกันอย่าง
สวยงาม ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทังเกาะหมา
้
เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ
ลักษณะทัว่ ไป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อ (อาหารทะเล)
นาท่าน ชมถ ้านางฟ้า หรื อ ถ ้าสวรรค์ ชมหินงอกหินย้ อยมากมาย ล้ วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถ ้า
แห่งนี ้เพิ่งถูกค้ นพบเมื่อไม่นานมานี ้ ซึง่ มีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ ้า บรรยากาศภายในถ ้า
ท่านจะสัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทาให้ เกิดจินตนาการ
รูปร่างต่างๆ มากมาย ทังรู้ ปมังกร เสาค ้าฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปี กอินทรี รูปนางฟ้า รูปคูร่ ักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันให้
้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้ าพื ้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋ า ไม้ หอม
แกะสลัก เสื ้อผ้ า เสื ้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรื อสินค้ าพื ้นเมืองต่างๆ มากมาย
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ฮาลอง – ฮาลองบก (นิงห์ บงิ ห์ ) – ล่ องเรือฮาลองบก – ถา้ ตามก๊ ก – วัด Bai Dinh
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดนิงห์บงิ ห์ (Ninh Binh) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื ้นที่ช่มุ น ้าใน
อาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรื อ “ฮาลองบก” เป็ นเมืองที่มีภมู ิทศั น์แปลก
ตา ทังเทื
้ อกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่า และนาข้ าวล้ อมรอบด้ วยยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็ นเมือง
ศักดิส์ ทิ ธิ์ คณะปฏิวตั ขิ องโฮจิมินห์ก็ได้ เคยตังฐานทั
้
พขึ ้นที่นี่เป็ นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟู ซึง่ เคยเป็ นที่ตงั ้
ของ พระราชวังเก่าฮวาลือ (Hua Lo Palace) อายุเก่าแก่หลายร้ อยปี ซึง่ มีสสุ านกษัติรย์ราชวงศ์เล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ตามก๊ ก (Tam Coc) หมายถึงถ ้าสามถ ้า ซึง่ จะใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงกว่าๆ
ระยะทาง 110 กิโลเมตร ลงเรื อพายล่องตามแม่น ้า Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ ชม
ทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น ้าซึง่ มีความ ยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตานานกล่าวว่าถ ้านี ้ถูกบรรจง
สร้ างโดย สายลมและกระแสน ้า เมื่อครัง้ น ้าทะเลยังท่วมถึง ซึง่ ยังคงมีรอยคราบน ้าปรากฎเป็ นหลักฐาน ภาพที่
ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรี ยบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรื ออ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ
นัง่ เรื อกระจาด ล่องเรื อผ่านท้ องน ้า สองข้ างทางเป็ นทุง่ นาข้ าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้ เห็น
อย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้ อยใหญ่ สลับซับซ้ อนราวกับภาพสามมิติ
จากนันน
้ าท่านสักการะ วัด Bai Dinh ที่ประวัติอนั ยาวนานเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็ น
อย่างมาก

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั YEN NHI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 นิงห์ บงิ ห์ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊ วก – ทะเลสาบตะวันตก - กรุ งเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับ กรุงฮานอย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (พิเศษ บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ SEN )
นาชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึง่ มีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้ อยปี และเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีก
ทังยั
้ งเป็ นสถานที่ใช้ สอบ จ้ องวน ในสมัยโบราณ จากนันชม
้ วัดเฉินก๊ วก เป็ นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมี
ความสาคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็ นอย่างมากตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก
ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สดุ ในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่นามา จากประเทศอินเดีย และ
เจดีย์หลายชันส
้ าหรับไหว้ พระเพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต
20.20 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL185
22.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริการ

