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ทัวร์ เวียดนามดีดี !!
FANTASTIC VIETNAM
ฮานอย – ฮาลอง - สวนสนุก Sun World
วัน คืน

นังกระเช้ าข้ ามทะเล Queen Cable Car ชัน ใหญ่ ทสุี ดในโลก
นังชิงช้ าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่ าวฮาลอง
สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่ งใหม่ ทฮาลองเบย์
ี
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์ ห่ นุ กระบอกนําหนึงเดียวในโลก
พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN
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รายละเอียดโปรแกรม
วันทีหนึง

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – สวนสนุก Sun World - ไนท์ มาเก็ตฮาลอง

04.30 น.

คณะพร้ อมกันที ท่าอากาศดอนเมือง ชัน ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเซีย (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าทีของ
บริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00 น.
08.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอย เทียวบินที FD642 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื อง
ถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง

เทียง

**หมายเหตุ : ตังแต่ วันที 31 มี.ค. 62 เวลาบินอาจมีการเปลียนแปลงใหม่ **
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตังอยู่ใน
จังหวัดกว่างนิ งห์ มีพรมแดนร่ วมกับ จี น ทางทิ ศเหนื อ ห่ างจาก
กรุ งฮานอยประมาณ
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชม โดยรถโค้ ชปรับอากาศ (ระหว่างการเดินทางแวะร้ านค้ าอิสระ
พักผ่อนคลายอิริยาบถ หรื อเลือกซือของทีระลึกจากทางร้ านค้ า)
จากนันนํ าท่ านสู่ สวนสนุ ก Sun World สวนสนุกแห่งใหม่ ให้
คุณ ได้ เพลิ น เพลินกับเครื องเล่น ต่างๆ เช่น Samurai slide ,

Zen garden , 4D (รวมค่ าเครื องเล่ นในสวนสนุ ก ยกเว้ น พิพิธภัณฑ์ ห่ นุ ขีผึงทีไม่ รวมให้ ในรายการ) นํา

คํา

ท่าน นั งกระเช้ า ชัน ข้ ามทะเลทีใหญ่ทีสุดในโลก ซึงสามารถจุคนได้ ถึง
คน ชมทิ วทัศน์ ทีแสนสวยงามของ
อ่าวฮาลองเบย์ ข้ ามฝั งสู่เกาะอีกฝากฝั งหนึง เพือให้ ทุกท่านได้ เปลียนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความสวยงามของ
อ่าวฮาลองเบย์ โดยการนัง ชิงช้ าสวรรค์ สมควรแก่เวลานําท่านนังกระเช้ าข้ ามฝั ง
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง ณ ตลาดไนท์ มาเก็ตฮาลอง สินค้ าพืนเมืองและของทีระลึก อาทิ กระเป๋ า ไม้ หอมแกะสลัก
เสือผ้ า เสือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรื อสินค้ าพืนเมืองต่างๆ มากมาย
 นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก BLUE SKY HOTEL ระดับ ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันทีสอง

ฮาลอง – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน
ชมโชว์ ระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา

สายเก่ า –

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งฮานอย ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชม โดยรถโค้ ชปรั บอากาศ (ระหว่างการเดินทางแวะ
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เทียง

คํา

ร้ านค้ าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรื อเลือกซือของทีระลึกจากทางร้ านค้ า)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านข้ าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมีตํานาน
กล่าวว่า ในสมัยทีเวียดนามทําสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริ ย์แห่งเวียดนามได้ สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยัง
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้ สกั ที ทํ าให้ เกิดความท้ อแท้ พระทัย เมือได้ มาล่องเรื อทีทะเลสาบแห่งนี ได้ มีปฎิ
หารย์ เต่าขนาดใหญ่ตวั หนึงได้ รับดาบวิเศษมาให้ พระองค์ เพือทํ าสงครามกับประเทศจีน หลังจากทีพระองค์ได้ รับ
ดาบมานัน พระองค์ได้ กลับไปทําสงคราม อีกครัง และได้ รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให้ บ้านสงบสุข เมือเสร็ จศึก
สงครามแล้ ว พระองค์ได้ นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี นําชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้ วย ศาล
เจ้ าโบราณ และ เต่าสต๊ าฟ ขนาดใหญ่ ซึงมีความเชือว่า เต่าตัวนี คือเต่าศักดิสิทธิ 1 ใน 2 ตัวทีอาศัยอยู่ในทะเลสาบ
แห่งนีมาเป็ นเวลาช้ านาน

จากนันให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง ณ ถนน 36 สายเก่ า แหล่งขายของ
ที ระลึกและสิ นค้ าพื นเมืองที ใหญ่ ทีสุดของกรุ งฮานอย ทังของที
ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋ าก็
อปปี ยี ห้ อต่ า งๆ เช่ น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
รองเท้ า จากนันชมการแสดง ระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา
ศิล ปกรรมประจํ าชาติ เอกลักษณ์ ของประเทศเวีย ดนาม และมี
แห่งเดี ย วในโลก ชมความสามารถในการเชิ ดหุ่น กระบอก (เชิ ด
จากในนําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื องดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร)
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก HACINCO HOTEL ระดับ ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันทีสาม

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทําเนียบประธานาธิบดี – บ้ านพักลุงโฮ –
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊ วก – ทะเลสาบตะวันตก –
กรุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่าน เดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้ างทีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้ อ่านคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้ น
จากฝรั งเศสเมื อ ก.ย.
หลังจากเวี ยดนามตกเป็ น เมืองขึนของฝรังเศสอยู่ถึง ปี นํ าท่ านคาราวะ สุ ส าน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ ามถ่ ายรู ป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิ ดบริ การทุกวันจันทร์ และ ศุกร์
ของสัปดาห์ และ จะปิ ดบริ การตังแต่วนั ที 04 กันยายน – 04 พฤศจิกายน 2562 ซึงลูกค้ าสามารถถ่ายรูปบริ เวณด้ าน
นอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ทีรวมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้ประกาศเอกราชให้ กบั ประเทศ
เวียดนามภายในสุส านบรรจุศพท่านประธานาธิ บดี ซึงได้ ทําการเก็ บรั กษาศพไว้ เป็ น อย่างดี ไม่ให้ เน่ าเปื อย โดยมี
เจ้ าหน้ าทีดูแลไว้ อย่างเข้ มงวด ชม ทําเนียบประธานาธิบดี ทีทางรั ฐบาลเวียดนามสร้ างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่

(VIT-FT02-FD)

อยู่ แต่ท่านเลือกทีจะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึงอยู่หลังทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งนี จึงเป็ นสถานทีรับแขกบ้ านแขกเมือง
แทน

จากนันเข้ าชม บ้ านพักลุงโฮ ทีสร้ างด้ วยไม้ ทงหลั
ั ง ยกพืนสูงมีใต้ ถุนเหมือนบ้ านไทย
สมัยก่อน เป็ นทีพักผ่อนและต้ อนรับแขก ชันบนเป็ นห้ องทํางานและห้ องนอน จากนัน
ชม วัดเจดี ย์เสาเดียว วัดรู ปทรงดอกบัว ตังอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี สร้ างขึนเพื อ
ถวายเป็ นพุทธบูชาให้ แก่ เจ้ าแม่กวนอิม โดยตํานานได้ กล่าวว่า ได้ มีกษัตริ ย์องค์หนึง
อยากได้ พระโอรสมากและรอมาเป็ นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึงได้ สบุ ิน
เห็ น พระโพธิ สัต ว์ ก วนอิ ม ได้ มาปรากฎที สระดอกบั ว และได้ ป ระธานโอรสให้ กั บ
พระองค์ สมใจจึงได้ สร้ างวัดแห่งนีขึนกลางสระบัวเพือเป็ นการขอบคุณพระโพธิสตั ว์
กวนอิม

เทียง

จากนันเข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ ซึงจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตังแต่เด็กจนโต จนกระทังตาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN )
นําชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึงมีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้ อยปี และเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทัง
ยังเป็ นสถานทีใช้ สอบ จ้ องวน ในสมัยโบราณ จากนันชม วัดเฉินก๊ วก เป็ นวัดจีนทีมีความเก่าแก่และมีความสําคัญ
กับประชาชนชาวเวียดนามเป็ นอย่างมากตังอยู่ใจกลางเมืองและบริ เวณ ทะเลสาบตะวั นตก ทะเลสาบทีสวยงาม
และใหญ่ทีสุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธิทีนํามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชันสําหรับไหว้ พระ
เพือความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต
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20.50 น.
22.40 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย เทียวบินที FD645
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ

**หมายเหตุ : ตังแต่ วันที 31 มี.ค. 62 เวลาบินอาจมีการเปลียนแปลงใหม่ **


