คาราวานทองเที่ยวกรุงเทพ-ฮานอย 27 กันยายน – 02 ตุลาคม 2553

กรุงเทพ - มุกดาหาร - วินห - นิงหบิ่ง - ฮานอย : 5 คืน 5 วัน (กลับเครื่องบิน)
เริ่มตนจากกรุงเทพฯ และเดินทางออกจากไทย
ทางจังหวัดมุกดาหาร ผานถนนหมายเลข 8
ของลาวเขาสูเวียดนาม ระยะทางจากจังหวัด
มุกดาหารถึงฮานอยเพียง 790 กิโลเมตร เพื่อ
ใหการเดินทางในครั้งนีต
้ างจากการจัดทริปทั่วไป
จึงผสมผสานการเดินทางที่มค
ี วามสะดวกสบายกับ
รูปแบบของคาราวานทีส
่ นุกและตื่นเตน
โดยไดจด
ั รถบัสรุนยูนิเวิสเอ็กซเพรส 45 ที่นงั่ , รถตู
เบ็นซสําหรับคณะทีต
่ องการความเปนสวนตัว และ
โตโยตา แลนด ครุย เซอร 7 ที่นั่ง ซึ่งทําใหดรู าวกับ
วาทานกําลังนั่งรถยนตสวนตัวที่ยอดเยี่ยมคันหนึ่ง
เขาไปทองเที่ยวในเวียดนาม (มีไกดประจําสําหรับ
รถยนตทุกคัน)
เดินทางผานแขวงสะหวันนะเขตของลาว ไปตาม
ถนนหมายเลข 8 ซึ่งนอกจากจะเปน เสนทางเชื่อม
โยงในอินโดจีนทีส
่ ําคัญแลว ยังผานแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติที่การพัฒนาเขาไปไมถึง จึงเปนโอกาสที่
ทานจะไดพบเห็นและสัมผัสกับทิวทัศนอันสวยงาม
ตลอดสองขางทางของถนนสายนี้
คืนแรกคณะเดินทางออกกรุงเทพฯพรอมกันโดย
รถบัส วีไอพี ถึงจังหวัดมุกดาหารในเชาวันรุงขึ้น
เริ่มตนของวันแรก เดินทางออกจากจังหวัด
มุกดาหาร มุงหนาสูเมืองวินห  ของเวียดนาม
วันที่สอง ตอนเชาไปเยี่ยมชมบานเกิดของ
ทานประธานโฮจิมินห  แลวขึ้นเหนือสูฮานอย
ระหวางทางหยุดแวะที่จังหวัดนิงหบิ่งเพือ
่ ชมรองรอย
“ฮวาลือ” เมืองหลวงโบราณของแควนดาย โกว
เวียด และชมฮาลองบก ( Halong on the land )
แหลงทองเทีย
่ วธรรมชาติที่เลื่องลือวาสวยงามมาก
พักในจังหวัดนิงหบิ่งเพื่อซึมซับเอาวิถีชีวต
ิ อันเรียบ
งายของชนบทเวียดนาม

วันที่สาม ออกจากจังหวัดนิงหบิ่ง เพียง100
กม.ก็ถึงฮานอย ทามกลางกลิ่นไอแหงการเฉลิม
ฉลองครบรอบ 1,000 ป นําทานชมจัตรุ ส
ั บา-ดิ่ง
สุสานโฮจิมินหและพิพิธภัณฑ ชมวิหารแหงวรรณกรรมหรือมหาวิทยาลัยแหงแรก วัดเจิ่นก็วก ณฺ
ทะเลสาบตะวันตก ศาลหง็อกเซิน ณ ทะเลสาบ
ฮวานเกี๋ยม ใจกลางกรุงฮานอย แลนดมารกอีกแหง
หนึ่ง พบปะแลกเปลีย
่ นกับสภาวัฒนธรรมเขตฮาย
บา จึง และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย
ค่ําชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา
วันที่สี่ ชวงเชารวมอยูใ นบรรยากาศของพิธี
เปดงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญของชาวเวียดนาม
ในโอกาสครบรอบหนึ่งพันปของทังลอง-ฮานอย
รอบๆทะเลสาบ ฮวาน เกี๋ยม บายชมพิพิธภัณฑ
ชาติพันธุและพิพิธภัณฑสงคราม ค่าํ อิสระ
วันที่หา
 เดินทางกลับกรุงเทพโดยเครื่องบิน

ขอเชิญชวนทานรวมเดินทางในรูปแบบคาราวานทองเทีย
่ ว
ไปกับ ชมรมวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม สูกรุง สูกรุงฮานอย
เพื่อศึกษาประวัติศาสตร,วัฒนธรรม,รวมสานสัมพันธ
อันดีและรวมงานเฉลิมฉลองฮานอยครบรอบหนึ่งพันป
( กรุณาจองดวน - รับจํานวนจํากัด )

กําหนดการ “คาราวานสูกรุงฮานอย”
วันศุกรที่ 1 ตุลาคม 2553: ฮานอย
06.30 น .รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. รวมอยูในบรรยากาศของพิธีเปดงานเฉลิมฉลอง
อันยิง่ ใหญของชาวเวียดนาม ในโอกาสครบรอบ
การเฉลิมฉลองหนึ่งพันปของฮานอย รอบๆทะเลสาบ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ชมพิพิธภัณฑชาติพันธุของเวียดนาม
15.00 น. ชมพิพิธภัณฑสงคราม
17.30 น. รับประทานอาหารค่ํา
18.30 น. กลับถึงโรงแรม เดินทองฮานอยยามค่ํา

คืนวันจันทรที่ 27 กันยายน 2553:
กรุงเทพ-มุกดาหาร (642 กม.)
19.00 น. คณะฯเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับ
อากาศสูจังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553:
มุกดาหาร-วินห (450 กม.)
05.00 น.ถึงจังหวัดมุกดาหาร ทําธุระสวนตัวและรับ
ประทานอาหารเชาที่โรงแรมพลอยพาเลซ
06.45 น.เดินทางออกจากจังหวัดมุกดาหาร ขามแมน้ําโขงที่
สะพานมิตรภาพ 2 สูแขวงสะหวันนะเขตของลาว
ผานดานตรวจคนเขาเมืองแลว เดินทางตอดวยรถยนต
ของเวียดนาม มุงสูเมืองวินห  ตามเสนทางหมายเลข 8
ชมธรรมชาติและทิวทัศนอันงดงามบนแผนดินลาว
15.00 น. ถึงดานเกอ แจว ชายแดนเวียดนาม แลวเดินทาง
ตอไปยังวินห  เมืองเอกของ จังหวัด เหงะอาน ซึ่งเปน
17.30 น.เช็คอิน ณโรงแรมเฟอง ดง ในเมืองวินห (ระดับ 4 ดาว)
วันพุธที่ 29 กันยายน 2553 :
วินห-นิงบิ่งห ( 200 กม.)
06.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
07.30 น .เดินทางไปเยี่ยมชมหมูบานกิมเลียน บานเกิดของ
ทานประธานโฮจิมินห  ในเมืองวินห 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ในจังหวัดแทงหวา
14.30 น.เดินทางถึงจังหวัดนิงหบิ่ง เยี่ยมชมศาลบูชา
กษัตริยเล รับฟงเรื่องราวของฮวาลือเมืองหลวง
โบราณของแควนดาย โกว เวียด
15.30 น.ลองเรือพายลํานอย ชมทัศนียภาพอันสงบและ
สวยงามของภูเขา สายน้ําและถ้ําตางๆ
ทีไ
่ ดรับการขนานนามวา “ฮาลองบก” (Halong on the land)
18.30 น.เช็คอิน ณ The Long Hotel
ในจังหวัดนิงหบิ่ง (ระดับ 3 ดาว)
วันพฤหัสที่ 30 กันยายน 2553:
นิงหบิ่ง-ฮานอย (100 กม.)
06.30 น.รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
07.30 น.ออกเดินทางจากจังหวัดนิงหบิ่งสูฮานอย
09.30 น.ชมจัตุรัสบาดิ่ง สุสานโฮจิมินห พิพิธภัณฑโฮจิมินห
และวัดเสาเดี่ยว
11.00 น.ชมวัดเจิ่นกวก ริมทะเลสาบตะวันตก
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.ชมวิหารแหงวรรณกรรมหรือมหาวิทยาลัยแหงแรก
ของเวียดนามในฮานอย
15.30 น.เยีย
่ มเยือนสภาวัฒนธรรมเขตฮายบาจึงซึ่งเปนเขตการปกครอง
ที่ใหญสุดของฮานอย พบปะกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย
18.00 น.เช็คอิน ณ โรงแรม Sun way (ระดับ 4 ดาว)
19.00 น.รับประทานอาหารค่ํา
20.30 น.ชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา
17.30 น.รับประทานอาหารค่ํา
18.30 น.กลับถึงโรงแรม เดินทองฮานอยยามค่ําคืน

วันเสารที่ 2 ตุลาคม 2553: ฮานอย-กรุงทพ
06.00 น. รับประทานอาหารเชา แลวเดินทางไปยัง
สนามบิน
11.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
(สายการบินแอรเอเชีย)
หมายเหตุ: ทานสามารถเลือกสายการบินอื่น
เพื่อเดินทางกลับ หรืออยูตอ
- สายการบินเวียดนาม เวลา 09.30 น.
- การบินไทย มี 2 เที่ยว เวลา 10.40 น.
และ 20.25 น.
คาบริการ (ไมรวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทางโดยรถบัส 45 ที่นั่ง
เดินทางโดยรถตูเบ็นซ 16 ที่นั่ง
เดินทางโดยแลนดครุยเซอร 7 ที่นั่ง
***เริ่มเดินทางที่มุกดาหาร ลด

12,000 บาท / ทาน
14,000 บาท / ทาน
16,800 บาท /
800 บาท

เอกสารในการจอง
1. สําเนาการโอนเงิน
2. สําเนาหนังสือเดินทาง
3. หมายเลขโทรศัพท / หมายเลขแฟกซ / อีเมล

ติดตอสอบถามไดที่ บริษัท ฟรีแมน แทรเวล จํากัด
โทร .02866-1525

