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รหัสโปรแกรมทวัร์  HOLONG HANOI 4D-BL-W18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 
พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

13-16 ต.ค.59 8,999.- 3,000.- 

21-24 ต.ค.59 8,999.- 3,000.- 

2-5 ธ.ค.59 12,900.- 3,500.- 

ฮานอย - ฮาลอง - ถ า้นางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ 
สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน า้ - สุสานโฮจิมินห์ 
บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องป้ิงย่านการค้า 36 สาย 
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รหัสโปรแกรมทวัร์  HOLONG HANOI 4D-BL-W18 

 

 

 

11.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ E สายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL)  

โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

14.25 น. เดินทางสู่ เมืองฮานอย โดย สายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL)  เท่ียวบินท่ี BL668 

16.15 น. ถึงท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว น าท่าน

เดินทางขา้มแม่น ้าแดง แม่น ้าสายลอยฟ้าท่ีอยู่สูงกว่าตวัเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่ง

แรกของเวียดนาม ท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่เศส ปัจจุบันใชเ้ฉพาะรถไฟ

เท่าน้ัน กรุงฮานอยในอดีตไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียก

กนัว่า “Little Parris”  เป็นเมืองหลวงท่ีไดร้ับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและ

แม่น ้ าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of 

Lakes มีถนนหนทางท่ีร่มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 

(Colonial)  ท่ีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอย

อดีตความรุ่งโรจน์ใหนั้กเดินทางไปสัมผัสเสน่หเ์มืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เส่ือมคลาย  

                   น าท่านเดินทางสู่ Vincom Mega Mall Royal City หา้งสรรพสินคา้แห่งใหม่และใหญ่ท่ีสุด

ในเมืองหลวงฮานอย  ท่านจะได้พบกับร้านสินค้านานาชนิด ร้านอาหาร และแหล่ง

พกัผ่อนให้ความบันเทิงของชาวเวียดนาม  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร

อาหาร 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี  Moon View Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮานอย) 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเท่ียวชม สุสานท่านโฮจมิินห์ (ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร ์เปิดเวลา 07.30) *** 

ตั้งแต่วนัท่ี 5 กันยายน – 5 พฤศจิกายน สุสานท่านโฮจิมินห์จะปิดเพ่ือน าศพท่านโฮจิ

วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮานอย  

วันที่สอง       สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  – เจดีย์เสาเดียว – Tran 
                  Quoc Pagoda – เดินทางสู่ฮาลอง – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านจิวเวลร่ี – ร้าน  
                  ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
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มินห์ไปอาบน ้ ายา จะสามารถ ถ่าย รูปด้านนอกสุสานได้เท่ า น้ัน ***  สุสานของ

ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามท่ีสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสรา้งด้วยหิน

อ่อนและหินแกรนิต และส่ิงมีค่าท่ีประชาชนท่ีศรัทธาส่งมาจากทัว่ประเทศ ดา้นหลังสุสาน

เป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มร่ืน มีสระน ้ า และ  บ้านท่านโฮจมิินห์ บ้านพกัหลังสุด

ท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินหท่ี์แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและสมถะของท่าน  

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจมิินห์ ตวัอาคารพิพิธภัณฑมี์ความโดดเด่นสะดุดตาดว้ยรูปทรง

สมัยใหม่ ภายในจดัแสดงประวติัการปฏิวติัของท่านโฮจิมินห ์ชม เจดียเ์สาเดียว เป็นเจดีย์

ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินตน้เดียวกลางสระน ้ า สรา้งขึ้ นเพ่ือแสดงความกตญัญูแก่เจ ้า

แม่กวนอิมท่ีทรงประธานโอรสใหแ้ก่ พระเจา้หลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบตะวนัตก เย่ียมชมเจดียท์รนั กอ๊ก (Tran Quoc) เจดีย์ท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในเวียดนาม  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่      อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมี

ระยะทางห่างจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 กม. ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3.50 

ชม. ซ่ึงกล่าวกนัว่าถ้าการไปท่องเท่ียวประเทศเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้

ไปจงัหวดักว่าง นิงห ์ (Quang Ninh) ซ่ึงจงัหวดัน้ีมีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือและมี

ส่ิงมหศัจรรย์อย่างหน่ึงของโลก ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีอาจน่าต่ืนตามากท่ีสุดในเวียดนาม นัน่

คืออ่าวฮาลอง (Vinh Halong) ความงามแบบสันโดษของอ่าวน้ีกินเน้ือท่ี 4,000 ตาราง

กิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจดักระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีช่ือ

เรียก กอ้นหินรูปร่างประหลาดเหล่าน้ีจะโผล่ขึ้ นมาจากทะเล ถ ้าท่ีมีอยู่มากมายก่อใหเ้กิด

โลกท่ีสวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรือส าเภาและส าป้ันท่ีล่องไปชา้ ๆ บนท้องน ้า

ในอ่าวแห่งน้ีช่วงเพ่ิมความงดงามใหฉ้ากธรรมชาติน้ีมากขึ้ น อ่าวฮาลองโด่งดงัขึ้ นมาจาก

หมู่ชาวตะวนัตกจากภาพยนตรฝ์รัง่เศสเร่ืองหน่ึงเร่ือง Indochine ระหว่างทางน าท่านแวะ

ชมรา้นสมุนไพรจนี ท่านสามารถเลือกซ้ือยาสมุนไพรต่างๆ อาทิ ตงัถังเช่า, หรือบัวหิมะ 

พรอ้มมีหมอต าราจีนใหค้ าปรึกษา เดินทางถึงเมืองฮาลอง น าท่านชม รา้นจวิเวลรี่ ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือของประดบัจากอัญมณีหลากหลายชนิด เช่น หยก พลอย ไข่มุก ซ่ึงมีตั้งแต่

ราคาถูกจนถึงแพง  จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์อทอปท่ี รา้นผลิตภณัฑไ์ม้ไผ่ ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั เช่น ผ้าอเนกประสงค ์ หมอน ชุดชั้นใน 

กาแฟ และ ขนมท้องถ่ินอีกหลากหลาย 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                   น าท่านสู่ ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต  อิสระเลือกซ้ือของฝากขึ้ นช่ือของเวียดนาม 

พกัท่ี  City Bay Palace Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮาลอง) 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวท่ีมังกร

โบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวน้ีเมืองครั้งดึกด าบรรพ ์  เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและ

สมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง   จนท าให้ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จาก

องคก์ารยูเนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ย

เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะ

ต่างๆ ท่ีมีรูปร่างแปลกตา ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ 

ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ ลักษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองน้ันประกอบไปดว้ย

เกาะเล็ก เกาะน้อยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเน้ือท่ีกว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต ้ น าท่านชม ถ ้ านางฟ้า ชมหินงอกหินย้อย

มากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจย่ิงนัก  ถ ้าแห่งน้ีเพ่ิงถูกคน้พบเม่ือไม่นาน มาน้ี 

ได้มีการประดบัแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ ้ า ซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชม

ความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีท่ีลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการ

รูปร่างต่าง ๆ  มากมาย  ทั้ ง รูปมังกร เสาค ้าฟ้า พระพุทธ รูป    ชมกระชังปลา ของ

ชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้ส าหรับเล้ียง กุง้ หอย ปู ปลา เพ่ือให้นักท่องเท่ียว

สามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆไดจ้ากท่ีน่ี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั บนเรือ (SEAFOOD) พรอ้มกบัการชมทัศนยภาพอ่าวฮาลอง 

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย  ระหว่างทาง น าท่านแวะท าธุระส่วนตวั พรอ้มกับ

เลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ศูนย์หัตถกรรมคนพิการท่ีเมืองไฮดวง  ศูนย์หตัถกรรม

แห่งน้ี เป็นศูนย์หตัถกรรมท่ีใหโ้อกาสคนพิการท่ีไดร้บัผลกระทบจากฝนเหลืองในสงคราม

เวียดนาม ไดส้ร้างรายได้ในการเล้ีนงตนเอง ซ่ึงสินคา้ท่ีน่ีเป็นสินคา้ท่ีท ามาจากฝีมือล้วนๆ 

และงดงามมาก 

วันที่สาม     ล่องอ่าวฮาลอง – ถ า้นางฟ้า – ศูนย์หัตถกรรมคนพิการ – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ   
                วัดหง็อกเซิน - ช้อปป้ิงตลาดย่านการค้า 36 สาย– หุ่นกระบอกน า้  
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เดินทางต่อถึงเมืองฮานอยน าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 

ทะเลสาบแห่งน้ี มีต านานกล่าวว่า ในสมัยท่ีเวียดนามท าสงครามสู้รบกับประเทศจีน 

กษตัริย์แห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีน

ไดส้ักที ท าใหเ้กิดความท้อแท้พระทัย เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ได้มีเต่าขนาด

ใหญ่ตัวหน่ึงได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกบัประเทศจีน หลังจ ากท่ี

พระองค์ได้รบัดาบมาน้ัน พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกครั้ง และได้รบัชัยชนะเหนือ

ประเทศจีน ท าให้บ้านเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ 

ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม 

วดัหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ 

ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตวัน้ี คือเต่าศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็น

เวลาช้านาน  จากน้ันอิสระช้อปป้ิงท่ี ตลาดเก่าดงซวนและ ย่านการคา้ 36 สาย (36 

Old Streets)  แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ถนนผ้าไหม  ถนนฝ้าย ถนน

กระดาษ ถนนเคร่ืองเงิน ถนนน ้าตาล เป็นตน้   ชมการแสดง หุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรม

ประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถใน

การเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้ าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนาม

และพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประเพณี วัฒนธรรม

ของชาวเวียดนาม และบอกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย   ท่านจะไดช้มเร่ืองราวความรักใน

เทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การ

เก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรือ โดยใชหุ้่นกระบอกน ้าทั้งส้ิน  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี  Moon View Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮานอย) 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 จากน้ันเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 

11.40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL)  เท่ียวบินท่ี BL667  

13.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ…. 

******************************************************************************** 

วันที่ ส่ี        ฮานอย – กรุงเทพฯ 
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***ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้ น *** 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 
พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

13-16 ต.ค.59 8,999.- 3,000.- 

21-24 ต.ค.59 8,999.- 3,000.- 

2-5 ธ.ค.59 12,900.- 3,500.- 

 

 

**กรณีมีการยกเลกิการเดนิทาง** 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนเงนิใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี** 

**ตัว๋เครือ่งบินไม่สามารถท าการเลือ่นวันไป-กลบัได ้

ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน** 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืนตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าไกดท์้องถ่ินบรรยายไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุ  ( วงเงิน 200,000 บาท ) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม     
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไว้ 

 ค่าพกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมตามอัตรา 

 ค่าวีซ่าเขา้เวียดนามส าหรบัชาวต่างชาติ  

      ( กรณีเป็นชาวต่างชาติ และคนไทยท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างประเทศ ) กรุณาสอบถามค่าวีซ่า  

 ค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากค่าเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัท่ีเพ่ิมขึ้ น 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าทิป ไกดท์้องถ่ิน และคนขบัรถ วนัละ 100 บาท / คน / ทริป (เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่) ส าหรบั

หัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจ 

 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง  ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนัท าการ  

1. กรณีท่ีเป็นคนไทย ใชเ้อกสาร คือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใชง้าน ไม่ต า่

กว่า 6 เดือน 

      2. กรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติ หรือคนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ใชรู้ปถ่ายสี 2 น้ิว 1 รูป   

        ( หา้มใชรู้ปถ่ายท่ีเป็นสต๊ิกเกอร ์) ในการย่ืนวีซ่า (ไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

คณะ 15 ท่านข้ึนไป มีหัวหนา้ทัวรเ์ดินทางไปดว้ย 

เง่ือนไขการให้บริการ 

การจอง มัดจ าท่านละ 5,000.- บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั 

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี** 

 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรกัษามาตรฐานการบริการและ
ผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัค่าเงินบาทและค่าน า้มนั

เพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ) *** 


