กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx น.
xx.xx น.
xx.xx น.

เทีย่ ง

(1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ฮานอย (เวียดนาม) – ฮาลอง

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น.....ประตูท.ี่ .....เคาน์ เตอร์ ......สายการบิน.........
เจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอย ประเทศเวียดนาม เที่ยวบินที่.............
คณะเดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางถึง
กรุ งฮานอย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “อ่ าว
ฮาลอง” ฮาลองเบย์น้ นั ได้ต้ งั ตามนิ ทานปรัมปราของเวียดนาม ที่กล่าวถึง
มังกรโบราณซึ่ งเคยลงมาร่ อนลงในอ่าวนี้ เมืองครั้ง ดึ กดาบรรพ์ และชื่ อ
ของฮาลอง ก็แปลได้ความว่า มังกรร่ อนลง จากความงดงามและสมบูรณ์
ของอ่ า วฮาลอง ท าให้ ที่ นี่ ไ ด้รั บ การประกาศให้ เ ป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองค์ก ารยูเ นสโก เมื่ อ ปี พ.ศ. 2537 ซึ่ งเปรี ย บเสมื อ น
ประกาศนี ยบัตรที่ ใครเห็ นต่างเชื่ อถื อ จึ งทาให้นักท่ องเที่ ยวที่ มาเยือนที่ นี่ เพื่ อสัมผัสความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ ระหว่างทางชมชี วิตธรรมชาติของชาวเวียดนามที่ยงั ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นอาชี พหลัก
ผ่านนาข้าวอันเขียวขจี,ไร่ ผกั สวยงาม,ระบบชลประทานที่ดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ค่า

นาท่าน เดินทางสู่ เมืองนิงห์ บิงห์ ซึ่ งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็ นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ่ ง
เป็ นลักษณะเด่ นอยู่อย่างหนึ่ งคือ มี พ้ืนที่ ที่เป็ นที่ชุ่มน้ า ในอาณาเขตอัน
กว้างใหญ่ไพศาล จนพื้นที่น้ นั ถูกเรี ยกว่า “ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรื อ ฮา
ลองบก (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นาท่านล่ องเรื อพาย ล่ องไปตาม
คลอง ซึ่ งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหิ นปูน ชมทิวทัศน์อนั งดงาม เขียว
ขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ้ าต่าง ๆ จะผ่านนาข้าว
ซึ่ งมีอยูท่ ้ งั สองข้างทาง จากนั้นนาท่านชม ถ้ าตาก๊อก เป็ นถ้ าที่มีหินงอกหิ นย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่ งซ่ อนตัวอยู่
ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทาให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกที่ ฮาลองไนท์ มาเก็ต ที่ตลาดแห่ งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลื อกอย่าง
มากมาย สิ นค้ามีราคาถูกและหลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้าน เช่ น
กระเป๋ าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก กระเป๋ าปั กเลื่อม เสื้ อผ้าชุดอ่าวหญ๋ าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) เป็ นต้น
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

(2)

ฮาลอง – ฮานอย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ ล่ องเรือ ชมความงดงามและบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ อ่ าวฮาลอง ซึ่ งได้รับ
สมญานามว่า “กุ้ย หลิ น ของเวี ย ดนาม” สั ม ผัส เกาะที่ มี หิน น้อ ยใหญ่ ต้ งั
ตระหง่ า นเสี ย ดยอดเรี ย งรายกว่า 2,000 เกาะ บนเนื้ อ ที่ 1,500 ตาราง
กิโลเมตร อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจาก
องค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ 1994 ชมความงามของถ้ า หิ นงอกหิ นย้อยอัน
ตระการตาที่ ถ้ า สวรรค์ จากนั้น เชิ ญท่ า นดื่ ม ด่ า กับ ความงามที่ ธ รรมชาติ
บรรจงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นรู ปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุ นขั เกาะแมว เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งฮานอย เมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของเวียดนามในปั จจุบนั สภาพตึกรามส่ วนใหญ่เป็ น
ตึกเก่าสไตล์โคโลเนียล ซึ่ งเป็ นอิทธิ พลของยุคฝรั่งเศสปกครอง ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าแดงและแม่น้ าดา เมืองนี้ เคยมี
ชื่อเรี ยกต่างกันมาแต่ในอดีต เช่น “เมืองทังดอง” ซึ่ งแปลว่า “เมืองมังกรผงาดฟ้ า” บางครั้งเรี ยกว่า “เมืองโดง
กิง” แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก ปั จจุบนั กรุ งฮานอยเป็ นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ
มีสถานที่น่าสนใจมากมาย เช่น ย่านชุมชนเก่ามีถนนสายแคบ ๆเรี ยกชื่อถนนตามสิ นค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้า
ไหม, ถนนกระดาษ, ถนนน้ าตาล, ถนนเสื่ อ, ถนนของแก้บน เป็ นต้น โกลได้ในสมัยศตวรรษ ที่ 13 น า ท่ า น
ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทศั นี ยภาพสวยงานใจกลางเมืองกรุ ง
ฮานอย ซึ่ งมี ประวัติว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาษวิเศษที่พระองค์ใช้
ในช่วง 10 ปี ที่ต่อสู ้กบั หมิง หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป้ ฯอิสระแล้ว
พระองค์ทรงส่ งเรื อไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์ สิทธิ์
กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว หายลง
ไปในทะเลสาบ นาท่านเดิ นทางข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิ น หรื อวัด

ค่า

เนินหยก ที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ เชิ ญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทบั ทิมที่ประดิษฐานอยู่
ด้านใน วัดนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แม่ทพั เจิ่น ฮึง ด่าว ผูก้ ล้าชาวเวียดนามที่สามารถกอบกูเ้ อกราชจากกองทัพ
มองโกลในสมัยศตวรรษที่ 13
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้า ศิลปะการละเล่นพื้นเมื องของชาวนายามว่างจากการทาไร่ ทานา เป็ น
ศิ ล ปะที่ หาชมได้ย ากและไม่ เป็ นที่ เปิ ดเผยในวีธี ก ารแสดง เป็ นการแสดงที่ บ อกเล่ าเรื่ องราวของตานาม
เวียดนามพื้นเมืองและประวัติศาสตร์ และยังมีวงดนตรี พ้ืนเมืองบรรเลงเพลงประกอบเพื่อให้เกิดความบังเทิง
เริ งใจได้อรรถรสในการชมมากยิง่ ขึ้น
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

xx.xx น.
xx.xx น.

(3)

ฮานอย – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านผ่านเส้นทางของจัตุรัสบาดิ่งห์ นาท่านเข้าชม สุ สานโฮจิมินห์ ซี่ งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 และเสร็ จ
ในปี ค.ศ. 1975 ซึ่ งบรรจุศพอาบน้ ายาของอดีตประธานาธิ บดีโฮจิมินห์
ซึ่ งนอนอยูบ่ นแท่นในห้องเย็นไว้เป็ นที่ระลึก นาท่านชมสถาปั ตยกรรม
การก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ให้ท่านถ่ายภาพกับทาเนียบประธานาธิบดี ซึ่ ง
ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่ตอ้ นรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้ านพักโฮจิมินห์ ซี่ ง
เป็ นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทางาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรี ยบง่าย
แล้วนาท่านชม เจดีย์เสาเดียว เจดียไ์ ม้ที่งดงามที่ต้ งั อยูบ่ นเสาต้นเดียวกลางสระบัวต้นไทรซึ่ งในอดีตในสมัย
การปกครองของกษัตริ ยล์ ิไททองในปี 1049 มักไปสวดมนต์ที่เจดี ยแ์ ห่ งนี้ เพื่อขอ
พระโอรสจากพระเจ้า เมื่อได้โอรสแล้วจึงมีการสร้างเจดียเ์ พิ่มเติมโดยสร้างเสาต้น
เดียวเพื่อรองรับน้ าหนักของเจดี ย ์ ตามที่ได้ทรงพระสุ บินไว้ก่อนที่จะได้พระโอรส
พร้ อมนาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์ ที่เป็ นอาคารคอนกรี ตขนาดมหึ มาสร้าง
เมื่อครบรอบวันเกิ ดของประธานาธิ บดี ของเวียดนาม มีการจัดแบ่งเป็ นห้องต่าง ๆ
และได้ทาการจัดแสดงเอกสาร, งานศิ ลปะ และภาพถ่ ายต่าง ๆ ที่ เป็ นกิ จกรรมที่
ประธานาธิ บดีเคยกระทาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยูพ่ ร้อม ทั้งยังมีห้องจัดนิ ทรรศการ, ห้องสมุด,ห้องวิจยั และห้อง
ประชุมขนาดใหญ่ และได้มีการจัดงานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นผ่อนคลาย ย่ านถนนเมืองเก่ า 36 สาย โดยแบ่งเป็ น
แยกต่าง มีร้านค้าขายของที่ระลึ ก ราคาย่อมเยา เหมาะแก่การซื้ อของฝากของที่ระลึก หรื อจะลองเปลี่ ยนไป
สัมผัสอีกบรรยากาศ โดยการนัง่ ซิ โคล่ รถสามล้อเวียดนาม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที.่ ........
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

