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สายการบิน ไทย แอร์เวย์ (TG) 
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาต ิณ อ่าวฮาลองเบย์ 
++ ล้ิมรสอาหารทะเลครบสูตร ++ 
ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) >> ชมถ า้ตามก๊ก / วัดไบดงิห์ / พระราชวังฮวาลือ 
ชมโชว์หุ่นกระบอกน ้าหน่ึงเดียวในโลก 
เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ 
ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว /  วิหารวรรณกรรม 
พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก 
เตม็อิ่มกับการช้อปป้ิงไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า 
 
ก าหนดการเดนิทาง ดูได้ท้ายโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมาส่วนตัวสามารถออกเดนิทางได้ทุกวัน 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง            (--/L/D) 
05.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ชัน้ 2 ประต ู1-2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเซีย (FD) 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น 
07.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เที่ยวบินท่ี TG560 พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
09.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 น าชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณซึง่มีประวตัคิวามเป็นมายาวนานนบัร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลยั
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แหง่แรก อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบราณ 
เท่ียง  รับประทานอาหารพืน้เมืองของชาวเวียดนาม (เฝอ) (1) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ฮาลอง ดนิแดนแหง่มงักรหลบัไหล ตัง้อยูใ่น จงัหวดักวา่งนิงห์ มีพรมแดนร่วมกบัจีน

ทางทิศเหนือ หา่งจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ (ระหวา่งการเดนิทางแวะร้านค้าอิสระพกัผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลือกซือ้ของท่ีระลกึจาก
ทางร้านค้า) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2)  
 ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง  สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึ อาทิ กระเป๋า ไม้

หอมแกะสลกั เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ  หรือสินค้าพืน้เมืองตา่งๆ มากมายน าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  
BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

พัก เข้าพัก  ณ  BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง ฮาลอง – ชมถ า้นางฟ้า – ฮานอย (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (3)  
07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรือ  เพ่ือลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาตเิชิญทา่นสมัผสัความงดงามและ

สมบรูณ์ของ อ่าวฮาลอง  ท่ีสรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนท าให้ได้รับการ
ขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองค์การยเูนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความ
มหศัจรรย์ของธรรมชาตท่ีิได้แตง่แต้มด้วยภเูขาหินปนูมากมาย รูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ 
สลบัซบัซ้อนเรียงตวักนัอยา่งสวยงาม ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะได้ชมความงามของเกาะแก่งตา่งๆ 
ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป น าทา่น  ชมถ า้นางฟ้า  หรือ ถ า้สวรรค์  ชมหิน
งอกหินย้อยมากมาย ล้วนแตส่วยงาม  และนา่ประทบัใจยิ่งนกั ถ า้แหง่นีเ้พิ่งถกูค้นพบเม่ือไมน่านมานี ้
ซึง่มีการประดบัแสงสี ตามผนงัและมมุตา่งๆ ในถ า้ บรรยากาศภายในถ า้ทา่นจะสมัผสักบัความ
สวยงาม ตามธรรมชาตท่ีิเสริมเตมิแตง่โดยมนษุย์ แสงสีท่ีลงตวัท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างตา่งๆ
มากมาย ทัง้รูปมงักร เสาค า้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปนางฟ้า รูปคูรั่กหนุม่สาว พระพทุธรูป ฯลฯ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ (4) 
บา่ย ถึง ทา่เรือฮาลอง เดนิทางกลบั กรุงฮานอย (ในเส้นทางเดมิ โดยใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

ระหวา่งทางแวะชมศนูย์หตักรรมของคนพิการ โดยพิการจากการโดนฝนเหลืองในสมยัสงคราม ให้
ทา่นเลือกซือ้สินค้าท่ีระลกึ และสินค้าพืน้เมืองแฮนเมดจากฝีมือคนพิการ เพ่ือเป็นการอดุหนนุ
ชว่ยเหลือผู้พิการเหลา่นี ้

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 
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พัก เข้าพัก  ณ  THIEN THAI HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม ฮานอย - จัตุรัสบาดงิห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์

เสาเดียว – พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้ 
(B/L/D)  

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (6)  
07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ จัตุรัสบาดงิห์ ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อา่นค าประกาศอิสรภาพของ

เวียดนามพ้นจากฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488  หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่ึง 84  ปี 
น าทา่นคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สสุานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิด
บริการทกุวนัจนัทร์ และ ศกุร์ของสปัดาห์ และ จะปิดบริการชว่งเดือน ตลุาคม-พฤศจิกายน)  วีรบรุุษ
ตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ท่ีรวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กบั
ประเทศเวียดนามภายในสสุานบรรจศุพทา่นประธานาธิบดี ซึง่ได้ท าการเก็บรักษาศพไว้เป็นอยา่งดี
ไมใ่ห้เนา่เป่ือย โดยมีเจ้าหน้าท่ีดแูลไว้อยา่งเข้มงวด ชม  ท าเนียบประธานาธิบดี ท่ีทางรัฐบาล
เวียดนามสร้างให้ทา่นโฮจิมินห์ แตท่า่นไมอ่ยู ่แตท่า่นเลือกท่ีจะอยูบ้่านไม้ หลงัเล็ก ซึง่อยูห่ลงัท าเนียบ
แทน ท าเนียบแหง่นี ้จงึเป็นสถานท่ีรับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนัน้เข้าชม บ้านพักลุงโฮ ท่ีสร้าง
ด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สงูมีใต้ถนุเหมือนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผอ่นและต้อนรับแขก ชัน้บนเป็น
ห้องท างานและห้องนอน จากนัน้ชม วัดเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตัง้อยูก่ลางสระบวั วดัแหง่
นี ้สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาให้แก่ เจ้าแมก่วนอิม โดยต านานได้กลา่ววา่ ได้มีกษัตริย์องค์หนึง่
อยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไมส่มหวงัสกัทีจนคืนหนึง่ได้สบุนิเห็นพระโพธิสตัว์
กวนอิมได้มาปรากฎท่ีสระดอกบวัและได้ประธานโอรสให้กบัพระองค์ สมใจจงึได้สร้างวดัแหง่นีข้ึน้
กลางสระบวัเพ่ือเป็นการขอบคณุพระโพธิสตัว์กวนอิม จากนัน้เข้าชม  พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึง่จดั
แสดงชีวประวตัขิองลงุโฮตัง้แตเ่ดก็จนโต จนกระทัง่ตาย 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (7 ) 
บา่ย น าทา่นข้าม  สะพานแสงอาทติย์  ชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ

แหง่นีมี้ต านานกลา่ววา่ ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงคราม สู้รบกบัประเทศจีน กษัตริย์แหง่เวียดนามได้
สงครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกัที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทยั 
เม่ือได้มาลอ่งเรือท่ีทะเลสาบแหง่นี ้ได้มีปฎิหารย์ เตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่ได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ 
เพ่ือท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมานัน้ พระองค์ได้กลบัไปท าสงคราม อีก
ครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านสงบสขุ เม่ือเสร็จศกึสงครามแล้ว พระองค์ได้น า
ดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี ้น าชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย  ศาลเจ้าโบราณ  
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และ  เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเช่ือวา่ เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัดิส์ิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่น
ทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาช้านาน  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8) 
 จากนัน้ชมการแสดง  ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้  ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลกัษณ์ของประเทศ

เวียดนาม และมีแหง่เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอก (เชิดจากในน า้ผสมผสาน
กบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

พัก เข้าพัก  ณ  THIEN THAI HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – พพิธิภัณฑ์ทหาร – ถนน 36 สายเก่า – กรุงเทพฯ (B/L/--) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (9) 
 จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็น

อยา่งมากตัง้อยูใ่จกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสดุใน
เมืองฮานอย ภายในวดัมีต้นมหาโพธ์ิท่ีน ามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชัน้ส าหรับไหว้พระ
เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (10 ) 
บา่ย น าชม พพิธิภัณฑ์ทหาร  เป็นแหลง่ท่ีรวบรวมเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ทางการทหารในด้านตา่งๆ 

รวมทัง้การสงครามและอาวธุตา่งๆ ท่ีใช้ในระหวา่งสงครามเวียดนามและฝร่ังเศส  จากนัน้ให้ทา่น
อิสระช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สายเก่า  แหลง่ขายของท่ีระลกึและสินค้าพืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของกรุง
ฮานอย ทัง้ของท่ีระลกึ ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี ้ย่ีห้อตา่งๆ เชน่ 
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้าได้เวลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพ่ือ
เตรียมตวัเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

20.45 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี TG 565 
22.35 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อายุ 
ต ่ากว่า 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

17 – 20 เม.ย. 57 14,500 บาท 13,900 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 
18 – 21 เม.ย. 57 14,500 บาท 13,900 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 
19 – 22 เม.ย. 57 14,500 บาท 13,900 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 
24 – 27 เม.ย. 57 14,500 บาท 13,900 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 
25 – 28 เม.ย. 57 14,500 บาท 13,900 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 
26 – 29 เม.ย. 57 14,500 บาท 13,900 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 
หมายเหตุ: ทุกวันท่ีการเดนิทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพเิศษ คือ จองล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 30 
วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 600 บาท 
 

 

 

 
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 3 ดาว รวมทั้งส้ิน 3 คืน 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผู้

เอาประกนัภยั อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % 

ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสงูกวา่ 85 ปี ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 2 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 1 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร , ทิปหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย  

(ตามแต่ความพอใจในการบริการของลกูคา้) ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
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เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้าํการจอง และท่ีนัง่จะถกูยนืยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่าน้ัน 

 หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะทาํการ ออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ

เดินทาง 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้่าย ยดึเงินมดัจาํทั้งหมด ในทุกรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 

 


