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วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ – ฮานอย วัดเฉินก๊วก –ฮาลอง - ตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง    

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ของสายการบิน

ไทยทําการเช็คอินบัตรโดยสาร  นําสัมภาระขึ้นเครื่อง   รับบัตรที่นั่ง แล้ว ไปผ่าน ตม. ขาออก  

07.45 น. ออกเดินทางสู่นครหลวงฮานอย โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่  TG 560 
09.35 น     เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร 

พร้อมรับกระเป๋าและสัมภาระแล้ว   พบมัคคุเทศก์

ท้องถ่ิน (ภาษาไทย)  รอต้อนรับท่านและคณะ  จะโชว์

ป้ายชื่อ ELITE HOLIDAY   จากน้ันนําท่านเดินทางไป

ชม ทะเลสาบตะวันตก   (WEST LAKE)   ทะเลสาบที่

สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย    ชม วัดเฉินก๊วก  

(Tran Quoc Pagoda) ซ่ึงเป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่ ที่สุด

ในฮานอย  และมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนาม

เป็นอย่างมาก  ต้ังอยู่ใจกลางเกาะเล็กๆ ที่ริมทะเลสาบ  และ ภายในวัด   มีต้นศรีมหาโพธิ์ที่นํามา

จากประเทศอินเดีย   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ   THE FIRST RESTAURANT   
บ่าย นําท่านเดินทางสู่อ่าวฮาลอง ซ่ึงหมายถึงดินแดนที่มังกร

ดําดิ่งลงสู่ท้องทะเล   (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 

ชั่วโมง) ระหว่างทาง ท่านจะได้ สัมผัสกับชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวเวียดนาม ผ่านชนบท  ที่ท่านจะได้เห็น

ความเขียวขจีของทุ่งนาสองข้างทาง ตลอดการเดินทาง   

ระหว่างทางแวะให้ท่าน ด่ืมนํ้าชา และทานขนมพื้นเมือง 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ   CO NGU RESTAURANT   

นําท่านชม และช้อปปิ้ง ที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง   ที่มีสินค้าที่ระลึกให้เลือกชม และเลือกซ้ือ

มากมาย ในราคามิตรภาพ 
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ที่พัก  โรงแรมระดับ 5 ดาว  Halong:  Wyndham Legend Hotel   
 
 
 
 
 
 

วันที่สองของการเดินทาง   ล่องเรืออ่าวฮาลอง –ถ้่าหินปูน – ทะเลสาบคืนดาบ  – วัดเนินหยก  – การแสดง

หุ่นกระบอกน้่า -  ฮานอย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที ่ห้องอาหารโรงแรม  

หลังจากเช็คเอ้าท์แล้ว   นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  

เพื่อล่องเรือชมความงามของอ่าวฮาลอง  (แบบ

ส่วนตัว)  ที่ธรรมชาติได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูน

เว้าแหว่งนับร้อย  นับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัว

กันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลก

ตา    อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่

กว่า 1,900 เกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงามราวกับ  ป่าหินเขาวงกต  กลางทะเลสีมรกต 

สวยใส  และได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก ด้านธรรมชาติ” โดยองค์การยูเนสโก  เมื่อปี พ .ศ .

2537     นําท่าน เข้าชมถ้่าหินปูน  Thien Cung Cave    ชมหินงอกหินย้อย  ภายในถํ้า ที่ประดับ

ตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม   ให้ท่านจินตนาการรูปร่างของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามากมาย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ SONG BIEN CRUISE    (อาหารทะเล )  

นําท่านเดินทางกลับสู่นครหลวงฮานอย  นําท่านชมทะเลสาบคืนดาบ  (ฮว่านเกี๋ยม , Hoan Kiem 
Lake)   และ นําท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชม วัดเนินหยก หรือวัด หง๊อกเซิน 

(NGOC SON TEMPLE) วัดโบราณ  ที่ภายในวัด มี ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่   

ซ่ึงมีความเชื่อว่า เต่าตัวน้ี คือเต่าศักด์ิสิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาช้า

นาน   แล้วนําท่าน ชม การแสดงหุ่นกระบอกน้่า   ซ่ึงมีแห่งเดียวในโลกกล่าวถึงตํานานเมือง

ฮานอย และประเพณีเวียดนาม  สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของวิถีชีวิตชาวเวียดนาม กับสายน้ํา

อันอุดมสมบูรณ์  
ค่่า  อิสระรับประทาน อาหารค่่าตามอัธยาศัย 
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ที่พัก  โรงแรมระดับ 5 ดาว   Hanoi :  Movenpick Hotel 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่สามของการเดินทาง       ฮานอย – นิงห์บิงห์ - วัดไบ่ดิงห ์ – ฮานอย       (อาหารเช้า / กลางวัน) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที ่ห้องอาหารโรงแม  
นําท่านเดินทางสู่  เมืองนิงห์บิงห์    ซ่ึงอยู่ทาง

ตอนใต้ของเมืองฮานอย   (ใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณ 2 ชั่วโมง)    นิงห์บิงห์  เป็นจังหวัดที่มี

ความพิเศษทางธรรมชาติ    ซ่ึงเป็นลักษณะเด่น

อยู่อย่างหน่ึงคือ มีพื้นที่ท่ีเป็นท่ีชุ่มนํ้า ในอาณา

เขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้นที่น้ันถูกเรียกว่า 

“ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก”     นํา

ท่านนั่งเรือพาย  ล่องไปตามคลอง ซ่ึงสองข้าง

ทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น    

ระหว่างทางไปชมถํ้าต่าง ๆ จะผ่านนาข้าว ซ่ึงมีอยู่ทั้งสองข้างทาง     ชม ถ้่าต่าก๊อก ( Tam Coc) 
เป็นถํ้าที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์  ซ่ึงซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา   ภูเขาและ

ทะเลเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ทําให้ที่น่ีมีภูมิประเทศที่งดงามราวกับภาพวาด      
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  CUNG DINH    
บ่าย นําท่านชม วัดไบ่ดิงห์   (Bai Dinh Temple)   ซ่ึงต้ังอยู่

ทางทิศตะวันตก ของ เมืองเก่าฮวา ลือ ในราชวงศ์ดิงห์ 

เล และราชวงศ์หลี ในศตวรรษท่ี 10    วัดน้ี  มีเน้ือที่

กว้างขวาง ใหญ่โตมาก  และได้รับการบันทึกสถิติว่า  

เป็นท่ีสุด ในเวียดนาม  ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์   

พระพุทธรูปศรีอารยะเมตรัย  หรือแม้กระท่ัง ระฆัง ที่

ใหญ่ที่สุด   ให้ท่านน่ังรถไฟฟ้า ชมบริเวณวัด  นมัสการ

พระพุทธรูป  และชมรูปปั้นพระอรหันต์ ... ตาม

อัธยาศัย พอสมควรแก่เวลา  นําท่านเดินทางกลับ ฮานอย    

ค่่า  อิสระรับประทาน อาหารค่่าตามอัธยาศัย 
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ที่พัก  โรงแรมระดับ 5 ดาว Hanoi :  Movenpick Hotel   
 
 
 
 
 

 

วันที่ส่ีของการเดินทาง   ฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  – เจดีย์เสาเดียว  - วัดโบราณ  - ถนน 36 
สายเก่า  - กรุงเทพฯ  (อาหารเช้า / กลางวัน)   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที ่ห้องอาหารโรงแรม  
นําท่านชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์   

ผู้นําชาวเวียดนามที่ต่อสู่เพื่อเอกราช  ผู้เป็น

ที่รักยิ่ง ของชาวเวียดนาม สุสานแห่งน้ี สร้าง

ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2516   เพื่อเก็บร่างของ

รัฐบุรุษอาวุโส อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  

ซ่ึงได้รับการอาบนํ้ายาเป็นอย่างดี  บรรจุอยู่

ในโลงแก้ว  ภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ

คงที่    จากน้ัน  นําชม เรือนพักของลุงโฮ   

บ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิ

บดีโฮจิมินห์  ซ่ึงครั้งหน่ึงใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม  ผ่านชม ตึกรัฐสภา ที่ใช้

รับรองแขกบ้าน แขกเมือง     จากน้ันชม เจดีย์เสาเดียว ( One pillar pagoda)  ที่มีอายุกว่า 400 

ปี สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ Ly Thai Long ( ประมาณปี 1028-1054) ซ่ึงพระองค์ได้ทรงสุบินถึง

พระเจ้าแห่งความเมตตา น่ังอยู่บนใบบัว  แล้วยื่นเด็กผู้ชายให้พระองค์  และตอนหลังพระองค์ได้

อภิเษกสมรส แล้วได้ลูกชาย พระองค์จึงได้สร้างเจดีย์ที่มีเสาเพียงต้นเดียว  ซ่ึงสูงประมาณ 1.25 

เมตร โดยมีความหมายและลักษณะเหมือนดอกบัวตูม ที่อยู่เหนือพื้นนํ้านั่นเอง  ซ่ึงโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมแบบญวนแท้ๆ   นําท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม   ( Temple of Literature)             
วัดโบราณ  ซ่ึงมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก  และยังเป็น
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สถานท่ีใช้สอบ จอหงวน ในสมัยโบราณ    ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบ

ผ่านเป็น จอหงวน   และยังมีศาลเทพเจ้าขงจือ และสานุศิษย์ด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟต์)  ณ BUFFET SEN LY THAI TO  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน 36 สายเก่า   แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่

ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย   ที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือก ซ้ือมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า    

เสื้อผ้า   ชุดอ๋าวหญ่าย ประจําชาติของเวียดนาม   รองเท้า   ผ้าไหม  ผ้าแพร  และ ของที่ระลึก

ต่างๆ   อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก ตามอัธยาศัย 

  
 

 
 
 
 

ค่่า  อิสระรับประทาน อาหารค่่าตามอัธยาศัย 
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน  

20.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 565 
22.15 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ  
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อัตราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง  ส าหรับเดินทาง 3-5 ท่าน    ราคา/ท่าน  

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 35,900.- 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   33,900.- 
พักเดี ยว เพิ มท่านละ   7,500.- 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม     
 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย รวมภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินแล้ว 

 ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ที่ฮาลอง  ตามที่ระบุตามรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ที่ฮานอย  ตามที่ระบุตามรายการ 
 ค่าอาหาร ตามที่ระบุตามรายการ  

 ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุตามรายการ (10-seat van with wifi) 
 ค่าเรือล่อง อ่าวฮาลอง   (ไพรเวท เฉพาะคณะ) 
 ค่าเรือท่ีนิงห์บิงห์   (ไพรเวท เฉพาะคณะ) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 ค่าชมการแสดงหุ่นกระบอกนํ้า   (VIP seat) 

 นํ้าดื่ม ท่านละ 1 ขวด ต่อวัน   (ระหว่างทัวร์) 
 Electric car ที่ Bai Dinh Temple 
 มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน (พูดภาษาไทย) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว  
 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม       

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ  

 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างด้าว  
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และคนขับรถ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)



  

- 7 - 

 

 


