วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฮานอย-ฮาลอง-ชอปปง

 ( - / เที่ยง / เย็น )

...... น.
...... น.
...... น.

ทําการเช็คอินตั๋ว ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4
ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดย .................... พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู อาวฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล (ระหวางการเดินทางแวะรานคา อิสระพักผอนคลาย
อิริยาบถ เขาหองน้ําหรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางรานคา)
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทุกทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึก ที่ ตลาดราตรี อยูบริเวณริมชายทะเลเมืองฮาลอง ตลาดแหงนี้ มีสินคาพื้นเมืองใหทุกทานได
เลือกอยางมากมาย สินคามีราคาถูก หลากหลาย เหมาะอยางยิ่งที่ทุกทานจะไดเลือกซื้อเปนของฝากกลับบาน เชน กระเปาผา
ไหม, ไมหอมแกะสลัก, กระเปาปกเลื่อม เปนตน
นําทานเขาสูที่พัก BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา

เย็น

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

ลองอาวฮาลอง-ชมถ้ํานางฟา-ฮานอย

 ( เชา / เที่ยง / เย็น )

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสูทาเรือ เพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อาว
ฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1900 เกาะ ไดรับการประกาศเปน “มรดกโลก”โดย
องคการยูเนสโก อาวแหงนี้เต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมาย ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
ความงามของเกาะแกงตาง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ นําทานชมถ้ํานางฟา ชม
หินงอกหินยอยมากมาย ลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่งนัก ถ้ําแหงนี้เพิ่งถูกคนพบเมื่อไม
นานมานี้ ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตาง ๆ ในถ้ํา ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ําทานจะ
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เที่ยง
บาย

ค่ํา

ชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษย แสงสีที่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตาง ๆ
มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ําฟาทั้ง 4 เสา รูปปกอินทรี รูปนางฟา รูปคูรักหนุมสาว พระพุทธรูป ฯลฯ
ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นคาที่ระสึกตางๆ ตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับสูเรือเพื่อเดินทางกลับสูทาเรือฮาลอง
 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล )
ถึงทาเรือฮาลอง นําทานเดินทางกลับสูกรุงฮานอย โดยรถโคชปรับอากาศชั้นหนึ่ง โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
(โดยระหวางแวะชมศูนยหัตกรรมของคนพิการ) เลือกซื้อสินคาที่ระลึก และสินคาพื้นเมืองมากมาย เปน
การอุดหนุนชวยเหลือผูพิการเหลานี้ถึงกรุงฮานอย นําทานขามสะพานแสงอาทิตย สูกลางทะเลสาบ ชม
วัดหงอก เซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวนี้ คือ
เตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้มาเปนเวลาชานาน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
ทะเลสาบแหงนี้มีตํานานกลาววา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปน
เวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงนี้ ได
มีปฎิหารย เตาขนาดใหญตัวหนึ่งไดรับดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบ
มานั้น พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว
พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้
ชมการแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของ
ประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน
กระบอก (เชิดจากในน้ํา) เปนเรื่องราวในชีวิตประจําวัน ของชาวเวียดนาม
และตํานานสถานที่สําคัญตางๆ ในกรุงฮานอย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก VESNA HOTEL ระดับ 3 หรือ เทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง สุสานโฮจิมินห-เจดียเสาเดียว-พิพิธภัณฑทหาร-วัดแหงวรรณกรรม
เชา

 ( เชา / เที่ยง / เย็น

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวง
ของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแหงนี้ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน
ชมสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึกอาคารที่สําคัญตาง ยังคงเปนการกอสราง สไตล
ฝรั่งเศส ตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ใหความรมรื่น และสบายตายิ่งนัก นําทานชม
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห จะปดบริการทุกวันจันทร
และ ศุกร ของสัปดาห และ จะปดบริการชวงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน**หามใสกางเกง
ขาสั้นและ รองเทาแตะ) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูที่รวมเวียดนามเปนประเทศ และยังเปนผูประกาศเอกราชใหกับ
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เที่ยง

เย็น

ประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี ซึ่งไดทําการเก็บรักษาศพไวเปนอยางดี ไมใหเนาเปอย โดยมี
เจาหนาที่ดูแล และคอนขางเขมงวด ชมทําเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรางใหทานโฮจิมินหแตทานไมอยู
ทานเลือกที่จะอยูบานไม หลังเล็ก ซึ่งอยูหลังทําเนียบแทน ทําเนียบแหงนี้ จึงเปนสถานที่รับแขกบานแขกเมืองแทน ชมวัด
เจดียเสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยูกลางสระบัว วัดแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อถวายเปนพุทธบูชาใหแก เจาแมกวนอิม โดย
ตํานานไดกลาววา ไดมีกษัตริยองคหนึ่งอยากไดพระโอรสมากและรอมาเปนเวลานานยังคงไมสมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได
สุบินเห็นพระโพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎที่สระดวกบัวและไดประธานโอรสใหกับพระองค หลังจากนั้นไมนานพระองคก็
ไดมีพระโอรส สมใจจึงไดสรางวัดแหงนี้ขึ้นกลางกสระบัวเพื่อเปนการขอบคุณพระโพธิสัตวกวนอิม
ชมพิพิธภัณฑโฮจิมินห พิพิธภัณฑแหงนี้ออกแบบและกอสรางโดยชางจากรัสเซีย เปน
สถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ตาง ๆของประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั่งแตเด็กจนกระทั่งเติบโต
ขั้นตอนการปฏิวัติ และกอบกูเอกราช จนถึงวาระสุดทายของชีวิตที่ปลดปลอย ประกาศเอก
ราชใหชาวเวียดนาม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม วัดแหงวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเปนมายาวนานนับ
รอยป เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกและยังเปนสถานที่ใชสอบ จองวน ในสมัย
โบราณ ภายในวัดประกอบดวยปายหินประกาศรายชื่อผูสอบผานเปน
จองวน และยังมีศาลเทพเจาขงจื๊อ และสานุศิษย
นําทุกทานเที่ยวชม หมูบานผาไหม ขายสินคาที่ระลึก ที่ผลิตมาจากผาไหม พื้นเมือง ในราคาถูก และคุณภาพดี มี
สินคามากมายหลากหลายใหทานไดเลือกชม และ ซื้อเปนของฝากกลับบาน ซึ่งผลิตภัณฑผา ไหม
ที่หมูบานผาไหมนี้ เปนอาชีพหลักของคนในหมูบาน และผลิตภัณฑที่ขายที่นี่เปนงาน HAND MADE ทั้งสิ้น
นําทานเดินทางสูใจกลางเมืองยาน ถนน 36 สายเกา แหลงขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองที่ใหญที่สุดของกรุงฮานอย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก VESNA HOTEL ระดับ 3 หรือเทียบเทา

วันที่สขี่ องการเดินทาง
เชา
....... น.
…... น.

 ( เชา / - / - )

ฮานอย-กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบินนอยไบ กรุงฮานอยเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพ
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ........
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ

************************** ขอบพระคุณอยางสูง *************************
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อัตรานีร้ วม คาที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 3 คืน// คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ// คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอด
รายการ// อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ// ไกดไทยตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวม คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ//ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ที่จาย 3 % // คาบริการ และคาใชจาย
สวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ// ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, ทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร ฯลฯ// คาใชจาย
สวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
2. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
3. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
4. กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู
เดินทางเปนสําคัญ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ
6. สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออก
ประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ

Tel.02-1742346-7
Hotline.088-8860049
Email : tourinlove9@gmail.com
facebook :

Fax.02-1742348 http://tourinlove.com
https://www.facebook.com/ILoveTourInLove
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