ฮานอย–ฮาลองเบย 3 วัน 2 คืน
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วันที่หนึง่ สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย (-/-/D)
เชา

คณะทําการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ และออกเดินทางสูกรุงฮานอย
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
ไกดทอ
 งถิ่น (พูดภาษไทย)มารอรับทานและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
นําทานเดินทางสูตัวเมืองฮานอยอิสระเดินเลนชมเมืองฮานอย ชมวิถีชีวิตชาวเวียดนามที่มี
วัฒนธรรมผสมผสานเนื่องจากเคยอยูใตการปกครองของชาวจีน ฝรั่งเศสและอเมริกา

เที่ยง

อิสระในการเลือกรับประทานอาหารตามชนิดที่ทานสนใจ ( ไมรวมในโปรแกรม )

ชวงบาย

นําทานชมวัดแหงวรรณกรรมวัดโบราณซึ่งมีประวัติความเปนมายาวนานนับรอยป
เปนมหาวิทยาลัยแหงแรก และยังเปนสถานที่ใชสอบจองวนในสมัยโบราณ ภายในวัด
ประกอบดวยปายหินประกาศรายชื่อผูสอบผานเปนจองวน และยังมีศาลเทพเจาขงจื๊อ
และสานุศิษย
นําทานขามสะพานแสงอาทิตย สูกลางทะเลสาบ ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวย
ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวนี้ คือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2
ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้มาเปนเวลาชานาน
นําทานชม การแสดง หุนกระบอกน้ํา ศิลปะการแสดง เอกลักษณของประเทศเวียดนาม ซึ่งการ
แสดงจะมีวงดนตรีพื้นเมืองแสดงประกอบดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ La Dolce Vita Hotel หรือเทียบ
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วันที่สอง

ฮาลอง (B/ L /D)

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

08.30

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ฮาลองเบย ดินแดนที่มังกรดําดิ่งสูทอง ทะเล ระยะทาง 165
กิโลเมตร ระหวางการเดินทางฟงการบรรยายจากมัคคุเทศกทองถิ่นที่ชํานาญเสนทาง ชม
ทิวทัศนชนบทเวียดนาม และสัมผัสกับชีวิตชนบทชาวเวียดนาม
ถึงฮาลองนําทานลงเรือทองอาวฮาลอง ชมความงามของอาวที่มีชื่อเสียงไปทัว
่ โลกและไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ทานจะไดชมความงามของเกาะแกงตางๆ เชน เกาะหมา เกาะแมว
เกาะไกชน ฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงเมนูซีฟูดบนเรือ

บาย

นําทานชม ถ้ํานางฟา ถ้าํ ตนไม หมูบานชาวเล ใชเวลาลองเรือ 4 ชั่วโมง
นําทานเดินทางทางกลับฮานอย โดยระหวางแวะชมศูนยหัตกรรมของคนพิการเลือกซื้อสินคาที่
ระลึก และสินคาพื้นเมือง เปนการอุดหนุนชวยเหลือผูพิการเหลานี้

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ La Dolce Vita Hotel หรือเทียบเทา

วันที่สาม

ฮานอย – กรุงเทพฯ (B/ - /-)

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
อิสระเดินเลนชมเมืองและชอปปงตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร ½ วัน เที่ยวชมสุสาน
ประธานาธิบดี ชมด ้านนอกของทําเนียบประธานาธิบดี และเข ้าชมวัดเจดียเ์ สาเดียว

เที่ยง

อิสระในการเลือกรับประทานอาหารตามชนิดที่ทานสนใจ ( ไมรวมในโปรแกรม )
เมื่อไดเวลาที่เหมาะสม นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อทําการเช็คอินและเดินทางกลับกรุงเทพ
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*** รายละเอียดทัวร์เสริม ½ วันเชา้ : สุสานประธานาธิบดี ทําเนียบประธานาธิบดี วัดเจดียเ์ สาเดียว ***

นําทานเที่ยวชมสุสานประธานาธิบดี
โฮจิมินห
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนามผูที่รวม
เวียดนาม เปนประเทศและยังเปนผูประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุ
ศพทานประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีโฮจิมินห

ซึ่งไดทําการเก็บรักษาศพไวเปนอยางดีไมใหเนาเปอย(สุสาน
จะปดบริการทุกวันจันทรและศุกรของสัปดาห

และจะปดบริการชวง

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน **หามใสกางเกงขาสั้น และรองเทาแตะ)
ผานชมดานนอกของทําเนียบประธานาธิบดี
และเที่ยวชมวัดเจดียเสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว
ตั้งอยูกลางสระบัว วัดแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อถวายเปนพุทธบูชาใหแก เจาแมกวนอิม โดยตํานานได
กลาววา ไดมีกษัตริยองคหนึ่งอยากไดพระโอรสมาก และรอมาเปนเวลานานยังคงไมสมหวัง สัก
ทีจนคืนหนึ่งไดสุบิน เห็นพระโพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎที่สระดวกบัว และไดประธานโอรส
ใหกับพระองค หลังจากนั้นไมนานพระองคก็ไดมพ
ี ระโอรสสมใจจึงไดสรางวัดแหงนี้ขึ้นกลางก
สระบัวเพื่อเปนการขอบคุณพระโพธิสัตวกวนอิม

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว: 11/06660
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