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สายการบิน ไทย แอร์เวย์ (TG) 
สมัผสัมรดกโลกทางธรรมชาต ิณ อา่วฮาลองเบย์ 
++ ลิม้รสอาหารทะเลครบสตูร ++ 
ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) >> ชมถ า้ตามก๊ก / วัดไบดงิห์ / พระราชวังฮวาลือ 
ชมโชว์หุน่กระบอกนํา้หนึง่เดียวในโลก 
เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ 
ชมพิพิธภณัฑ์โฮจิมินท์ / วดัเจดีย์เสาเดียว /  วิหารวรรณกรรม 
พบกบั 2 ทะเลสาบแหง่เวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวนัตก 
เตม็อิ่มกับการช้อปป้ิงไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า 
 
ก าหนดการเดนิทาง ดูได้ท้ายโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมาส่วนตัวสามารถออกเดนิทางได้ทุกวัน 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนทม์าเก็ตฮาลอง            (--/L/D) 
05.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู2 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย แอร์

เวย์(TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น  
07.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เที่ยวบินท่ี TG560 พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
09.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  



 

 

 

 

2 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

 นําชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณซึง่มีประวตัคิวามเป็นมายาวนานนบัร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลยั
แหง่แรก อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบราณ 

เท่ียง  รับประทานอาหารพืน้เมืองของชาวเวียดนาม (เฝอ) (1) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ฮาลอง ดนิแดนแหง่มงักรหลบัไหล ตัง้อยูใ่น จงัหวดักวา่งนิงห์ มีพรมแดนร่วมกบัจีน

ทางทิศเหนือ หา่งจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ (ระหวา่งการเดนิทางแวะร้านค้าอิสระพกัผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลือกซือ้ของท่ีระลกึ
จากทางร้านค้า) 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (2)  
 ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง  สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึ อาทิ กระเป๋า ไม้

หอมแกะสลกั เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย  
พัก เข้าพัก  ณ  BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง ฮาลอง – ชมถ า้นางฟ้า – ฮาลองบก (นิงบิงห์)                                            (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (3)  
07.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรือ  เพ่ือลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาตเิชิญทา่นสมัผสัความงดงามและ

สมบรูณ์ของ อ่าวฮาลอง  ท่ีสรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําให้ได้รับการ
ขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองค์การยเูนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความ
มหศัจรรย์ของธรรมชาตท่ีิได้แตง่แต้มด้วยภเูขาหินปนูมากมาย รูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ 
สลบัซบัซ้อนเรียงตวักนัอยา่งสวยงาม ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะได้ชมความงามของเกาะแก่งตา่งๆ 
ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป นําทา่น  ชมถ า้นางฟ้า  หรือ ถํา้สวรรค์  ชมหิน
งอกหินย้อยมากมาย ล้วนแตส่วยงาม  และนา่ประทบัใจยิ่งนกั ถํา้แหง่นีเ้พิ่งถกูค้นพบเม่ือไมน่านมานี ้
ซึง่มีการประดบัแสงสี ตามผนงัและมมุตา่งๆ ในถํา้ บรรยากาศภายในถํา้ทา่นจะสมัผสักบัความ
สวยงาม ตามธรรมชาตท่ีิเสริมเตมิแตง่โดยมนษุย์ แสงสีท่ีลงตวัทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างตา่งๆ
มากมาย ทัง้รูปมงักร เสาคํา้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปนางฟ้า รูปคูรั่กหนุม่สาว พระพทุธรูป ฯลฯ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ (4) 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่จังหวัดนิงห์บิงห์ (Ninh Binh) เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเดน่ทางธรรมชาต ิ

มีพืน้ท่ีชุม่นํา้ในอาณาเขตอนัไพศาลจนถกูขนานนามวา่ “อา่วฮาลองบนแผน่ดนิ” หรือ “ฮาลอง
บก” เป็นเมืองท่ีมีภมูิทศัน์แปลกตา ทัง้เทือกเขา เนินเขาหินปนู ท่ีราบต่ํา  และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอด
เขา ๙๙ ยอด จงึถือกนัวา่เป็นเมืองศกัดิส์ิทธ์ิ  คณะปฏิวตัขิองโฮจิมินห์ก็ได้เคยตัง้ฐานทพัขึน้ท่ีน่ีเป็น
แหง่แรกในการศกึเดียนเบียนฟู 
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ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (5) 
พัก เข้าพัก  ณ  VISSAI HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม ล่องเรือฮาลองบก – ถ า้ตามก๊ก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 

สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้                                                              (B/L/D)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (6)  
07.00 น. นําทา่นสู ่ จังหวัดนิงห์บิงห์ ( Ninh Binh) ซึง่เคยเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวังเก่าฮวาลือ (Hua Lo 

Palace) อายเุก่าแก่หลายร้อยปี ซึง่มีสสุานกษัตริย์ราชวงศ์เล นําทกุทา่นแวะ สกัการะ วัด Bai dinh ท่ี
ประวตัอินัยาวนานเก่าแก่ และมีช่ือเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอยา่งมาก  นําทา่นเดนิทางสู ่ ตาม
ก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถํา้สามถํา้ ซึง่จะใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงกวา่ๆ ระยะทาง 110 
กิโลเมตร ลงเรือพายลอ่งตามแมนํ่า้ Hoang Long ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะได้ชมทศันีย์ภาพ 
ภเูขาสองฝ่ังแมนํ่า้ซึง่มีความ ยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตํานานกลา่ววา่ถํา้นีถ้กูบรรจงสร้าง
โดย สายลมและกระแสนํา้ เม่ือครัง้นํา้ทะเลยงัทว่มถึง  ซึง่ยงัคงมีรอยคราบนํา้ปรากฎเป็นหลกัฐาน 
ภาพท่ีปรากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน  หรืออา่วฮาลองเบย์ 
เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือกระจาด ลอ่งเรือผา่นท้องนํา้ สองข้างทางเป็นทุง่นาข้าว ยามฤดเูก็บเก่ียวก็
จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอยา่งเพลินตา สลบักบัทศันียภาพของภเูขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซ้อนราวกบั
ภาพสามมิต ิ

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (7 ) 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบักรุงฮานอย ชมตวัเมือง  ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมีอายคุรบ 1000 

ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่เมืองแหง่นีย้งัคงรักษาความ
เป็นเอกลกัษณ์ได้อยา่งเหนียวแนน่ ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคารท่ีสําคญัตา่งๆ ยงัคงเป็น
การก่อสร้าง สไตล์ ฝร่ังเศส ต้นไม้สองข้างทางอายกุวา่ร้อยปี ให้ความร่มร่ืน และสบายตา ถึง กรุง

ฮานอย  นําทา่นข้าม  สะพานแสงอาทติย์  ชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 
ทะเลสาบแหง่นีมี้ตํานานกลา่ววา่ ในสมยัท่ีเวียดนามทําสงคราม สู้รบกบัประเทศจีน กษัตริย์แหง่
เวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกัที ทําให้เกิดความ
ท้อแท้พระทยั เม่ือได้มาลอ่งเรือท่ีทะเลสาบแหง่นี ้ได้มีปฎิหารย์ เตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่ได้รับดาบวิเศษ
มาให้พระองค์ เพ่ือทําสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมานัน้ พระองค์ได้กลบัไป
ทําสงคราม อีกครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านสงบสขุ เม่ือเสร็จศกึสงครามแล้ว 
พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี ้  นําชม วัดหงอกเซิน  วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย  
ศาลเจ้าโบราณ  และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเช่ือวา่ เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัดิส์ิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ี
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อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาช้านาน  จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ณ  ถนน 36 สายเก่า 
แหลง่ขายของท่ีระลกึและสินค้าพืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของกรุงฮานอย  ทัง้ของท่ีระลกึ ของกิน ของใช้ 
อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี ้ย่ีห้อตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, 
Billabong รองเท้า 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (8) 
 จากนัน้ชมการแสดง  ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้  ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลกัษณ์ของประเทศ

เวียดนาม และมีแหง่เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอก (เชิดจากในนํา้ผสมผสาน
กบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

พัก เข้าพัก  ณ  THIEN THAI HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี ฮานอย - จัตุรัสบาดงิห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี–วัดเจดีย์

เสาเดียว–พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ    (B/L/--) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (9) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ จัตุรัสบาดงิห์  ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อา่นคําประกาศอิสรภาพของ

เวียดนามพ้นจากฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488  หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่ึง 84  ปี 
นําทา่นคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์  (ห้ามถ่ายรูป !! สสุานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะ
ปิดบริการทกุวนัจนัทร์ และ ศกุร์ของสปัดาห์ และ จะปิดบริการชว่งเดือน ตลุาคม-พฤศจิกายน)  
วีรบรุุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ท่ีรวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กบั
ประเทศเวียดนามภายในสสุานบรรจศุพทา่นประธานาธิบดี ซึง่ได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอยา่งดี
ไมใ่ห้เนา่เป่ือย โดยมีเจ้าหน้าท่ีดแูลไว้อยา่งเข้มงวด ชม  ท าเนียบประธานาธิบดี  ท่ีทางรัฐบาล
เวียดนามสร้างให้ทา่นโฮจิมินห์ แตท่า่นไมอ่ยู ่แตท่า่นเลือกท่ีจะอยูบ้่านไม้ หลงัเล็ก ซึง่อยูห่ลงั
ทําเนียบแทน ทําเนียบแหง่นี ้จงึเป็นสถานท่ีรับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนัน้เข้าชม บ้านพักลุงโฮ  ท่ี
สร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สงูมีใต้ถนุเหมือนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผอ่นและต้อนรับแขก ชัน้บน
เป็นห้องทํางานและห้องนอน จากนัน้ชม วัดเจดีย์เสาเดียว  วดัรูปทรงดอกบวั ตัง้อยูก่ลางสระบวั วดั
แหง่นี ้สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาให้แก่ เจ้าแมก่วนอิม โดยตํานานได้กลา่ววา่ ได้มีกษัตริย์องค์
หนึง่อยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไมส่มหวงัสกัทีจนคืนหนึง่ได้สบุนิเห็นพระ
โพธิสตัว์กวนอิมได้มาปรากฎท่ีสระดอกบวัและได้ประธานโอรสให้กบัพระองค์ สมใจจงึได้สร้างวดัแหง่
นีข้ึน้กลางสระบวัเพ่ือเป็นการขอบคณุพระโพธิสตัว์กวนอิม จากนัน้เข้าชม  พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์  ซึง่
จดัแสดงชีวประวตัขิองลงุโฮตัง้แตเ่ดก็จนโต จนกระทัง่ตาย 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (10 ) 
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บา่ย จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความสําคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็น
อยา่งมากตัง้อยูใ่จกลางเมืองและบริเวณ  ทะเลสาบตะวันตก  ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสดุใน
เมืองฮานอย ภายในวดัมีต้นมหาโพธ์ิท่ีนํามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชัน้สําหรับไหว้พระ
เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทาง
กลบั กรุงเทพฯ 

20.45 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี TG 565 

22.35 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อายุ 
ต ่ากว่า 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

17 – 20 เม.ย. 57 15,500 บาท 15,000 บาท 14,500 บาท 3,500 บาท 
18 – 21 เม.ย. 57 15,500 บาท 15,000 บาท 14,500 บาท 3,500 บาท 
19 – 22 เม.ย. 57 15,500 บาท 15,000 บาท 14,500 บาท 3,500 บาท 
24 – 27 เม.ย. 57 15,500 บาท 15,000 บาท 14,500 บาท 3,500 บาท 
25 – 28 เม.ย. 57 15,500 บาท 15,000 บาท 14,500 บาท 3,500 บาท 
26 – 29 เม.ย. 57 15,500 บาท 15,000 บาท 14,500 บาท 3,500 บาท 
หมายเหตุ: ทุกวันท่ีการเดนิทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพเิศษ คือ จองล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 30 
วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 600 บาท 
 

 

 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ 

 คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 3 ดาว รวมทัง้สิน้ 3 คืน 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอบุตัเิหต ุจะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้
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เอาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัอายต่ํุากวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % 
ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง)  

 คา่ระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 คา่บริการ และคา่ใช้จา่ยสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ 
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 2 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 1 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร , ทิปหวัหน้าทวัร์จาก

เมืองไทย (ตามแตค่วามพอใจในการบริการของลกูค้า) ฯลฯ 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั หรือ คา่ใช้จา่ยอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม 
เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 กรุณาวางเงินมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีได้ทําการจอง และท่ีนัง่จะถกูยืนยนัเม่ือได้รับคา่มดัจําแล้วเทา่นัน้ 

 หลงัจากชําระคา่มดัจําแล้ว สามารถเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทางได้ ก่อนท่ีบริษัทฯ จะทําการออกตัว๋ลว่งหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ
เดนิทาง 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ย ยดึเงินมดัจําทัง้หมด ในทกุรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7 – 14 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี 

 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ในทกุรณี 
 


