
 

 VIP HALONG HANOI- VIETNAM 

โดยสายการบนิ (VN) (DD) หรือ (VJ) (QR) 

 

 

 ชมนครหลวงฮานอย สมัผัสประเพณี วฒันธรรม และวถิชีวีติอันเรยีบงา่ยของชาวเวยีดนาม 

 รับประทารอาหารซฟีู้ด ระหวา่งลอ่งเรอื ณ อา่วฮาลอง ทา่มกลางววิทัวทัศนอ์ันสวยงาม  

 ลัดเลาะถนน 36 สาย ยา่นโบราณแหง่กรงุฮานอย ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงมายมาย  

 เยอืวดัหงอ๊กเซนิ ขา้มสะพานแสงอาทติย ์เอกลกัษณ์อันโดง่ดังประจ ากรงุฮานอย 

 ชมการแสดงหุน่กระบอกน ้า ศลิปะการละเลน่ประจ าชาต ิ

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  20 พฤษภำคม – 23 พฤษภำคม 2016 

วันแรก กรุงเทพ - ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดกลางคืน 

GROUP A 

09:20  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ คอยใหก้าร ตอ้นรับและอ านวยแก่ท่าน 

11:55  ออกเดินโดยสายการบินเวยีดนามแอร์ไลน์ VN610 โดยใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 50 นาที 

13:45  ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย 
 
GROUP B 

11:30  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E-F ประตู 3 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ คอยใหก้าร ตอ้นรับและอ านวยแก่ท่าน 

14:00  ออกเดินโดยสายการบินเวยีดนามแอร์ไลน์ VJ902 โดยใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 50 นาที 

15:55  ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองฮานอย มี
ความหมายวา่ “เมืองท่ีมีแม่น ้าไหลผา่น” ซ่ึงหมายถึงแม่น ้าแดงท่ีไหลผา่นตวัเมืองฮานอย อนัเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเวยีดนาม ตั้งอยูท่างเหนือของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง 
ดินแดนแห่งมงักรหลบัใหลตั้งอยูใ่น จงัหวดักวา่งนิงห์ซ่ึงจงัหวดัน้ีจะมีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4 ชม.โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใหท้่านสัมผสับรรยากาศขา้งทาง ชม



วถีิชีวติความเป็นอยู ่การเกษตรกรรมและนาขา้วเขียวขจี พร้อมแวะใหท้่านผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึก
จากทางร้านคา้ 
ค ่ำ  อำหำรค ่ำ ณ.ภตัตาคาร อำหำรชดุซีฟู๊ ดพร้อมเบียรท้องถ่ิน 

  น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีตลาดกลางคืน (NIGHT MARKET) ใหท้่าน

ไดเ้พลินเพลิดกบัการต่อรองเลือกซ้ือสินคา้ยามราตรี ตลาดนดัริมชายทะเลเมืองฮาลอง ไม่วา่จะเป็นกระเป๋า ไมห้อม

แกะสลกั เส้ือผา้ หรือสินคา้พื้นเมืองต่างๆ มากมาย 

ท่ีพกั   โรงแรม Halong Palace Hotel 

 
 

วันที่สอง ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ฮานอย – ถนน 36 สาย – ทะเลสาบคืนดาบ 
 

07:00  ทำนอำหำรเช้ำ ณ.ห้องอำหำรของโรงแรม 

เชา้  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวท่ีมงักรโบราณเคยมา

ร่อนลงในอ่าวน้ีเม่ือคร้ังดึกด าบรรพ ์ เชิญท่านสัมผสัจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอจง นท าใหไ้ดรั้บการข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือปี พ.ศ. 2537 สัมผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีได้

แต่งแตม้ดว้ยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา เรียงตวักนัอยา่งสวยงาม ผา่นเกาะต่างๆ ท่ีมีรูปร่างแปลกตา ลกัษณะทัว่ไปของ

อ่าวฮาลอง นั้นประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกวา่ 1000 เกาะ ซึงเป็นส่วนหน่ึงของอ่าวตงัเก้ียของทะเลจีน

ใต ้น าท่านเขา้ชม ถ ้าสวรรค ์ชมหินงอกหินยอ้ยต่างๆ ภายในถ ้าท่ีประดบัตกแต่งดว้ยแสง สีสวยงาม หินแต่ละกอ้นจะมี

ลกัษณะคลา้ยกบัสัตวต์ามแต่ท่านจินตนา และระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้ม เกาะหมา เกาะแมวเกาะไก่ชน ชมถ ้า

นางฟ้า  ถ ้าเสาไ ม ้และ ชมหมู่บา้นชาวเล ฯลฯ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนับนเรือมงักรแบบเหมาล า (อาหารซีฟู๊ดพร้อม ชา กาแฟ ไมโล และพิเศษกบั

ไวน์ทอ้งถ่ิน คุณภาพฝร่ังเศสแต่ราคาเวยีดนาม) ท่ามกลางววิทิวทศัน์ของอ่าวฮาลอง 

บ่าย  ถึงท่าเรือฮาลอง น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย เส้นทางเดิม และใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง 

ระหวา่งทางแวะลองชิมกาแฟ G7 และร้านคา้ไข่มุกฮาลอง จากนั้นน าท่านไปเมืองหลวงฮานอย น าท่านสู่ยา่น ถนน 36 

สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมือง ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยัซ่ึงมีของฝากและของท่ีระลึก มาก

มาก อาทิ กระเป๋าก็อปป้ี แบรนด์เนม รองเทา้ก็อปป้ี แบรนดเ์นม เส้ือผา้ ไมแ้กะสลกักตุก๊ตาสาวเวยีดนาม ท่ีท าจากไม ้

ฯลฯ ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจเป็นของฝากคนทางบา้น น าท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ



แห่งน้ีมีต านานกล่าววา่ ในสมยัท่ีเวยีดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็น

เวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบ

แห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากพระองคไ์ดรั้บ

ดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จ

ศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้มสะพานแสงอาทิตย ์ สีแดงสดใสสู่กลาง

ทะเลสาบคืนดาบ ชมวดัหง๊อกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความ

เช่ือวา่เต่าตวัน้ีคือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน หลงัจากนั้นน าท่านไปชมการแสดง

ระบ าหุ่นกระบอกน ้า ศิลปะการละเล่นประจ าชาติซ่ึงถ่ายทอดความเป็นมา ประเพณีและวฒันธรรมของเวยีดนามผา่น

ตวัละครหุ่นกระบอกหลากสีสัน 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร อาหารชุด อาหารไทยและแหนมเนืองเวยีดนาม พร้อมเบียร์ฮานอย 

ท่ีพกั  โรงแรม Hilton Garden Inn Hanoi 

 
 

วันที่สาม  ฮานอย – จัตุรัสบาดึงห์ – สุสานลุงโฮ – ท าเนียบประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – 
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม 

 

07:00  ทำนอำหำรเช้ำ ณ.ห้องอำหำรของโรงแรม 

เชา้  หลงัอาหารน าท่านชม สุสานลุงโฮ สร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวโุสของอดีต

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซ่ึงไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอยา่งดีอยูใ่นโลงแกว้ภายในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิคงท่ี ชมเขต

บา้นพกัท่ีอยูอ่ยูอ่าศยัของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซ่ึงคร้ังหน่ึงใชเ้ป็นศูนยบ์ญัชาการในสงครามเวยีดนามสุสาน

ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (หา้มใส่กางเกงขาสั้นและรองเทา้แตะ) จากนั้นชม วดัเจดียเ์สาเดียว One Pillar Pagoda ท่ี

มีอายกุวา่ 400 ปี เป็นเจดียไ์มท่ี้มีความงดงามมาก ตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวกลางสระบวัเป็นท่ีเคารพสักการะของชาว

เวยีดนามาแต่โบราณ จากนั้นน าท่านพชิมพิธภณัฑโ์ฮจิมินห์ สถานท่ีแสดงประวติัการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษา

หาความรู้ เพื่อกอบกูช้าติ ภายในอาคาบจดัแสดง งานศิลปะ และภาพถ่ ายต่างๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีอดีตประธานาธิบดีฯ

เคยท า หอ้งสมุด ห้องวจิยั และหอ้งประชุมต่างๆ น าท่านชม วดัแห่งวรรณกรรม วดัโบราณ ซ่ึงมีประวติัความเป็นมา

ยาวนานนบัร้อยปี เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกและยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบจองหงวนในสมยัโบราณ ภายในวดั

ประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายช่ือผูส้อบผา่นเป็น จองหงวน และยงัมี ศาลเทพเจา้ขงจ้ือ และสานุศิษย ์ปัจจุบนัไดเ้ป็น



วดัท่ีนกัเรียนนกัศึกษาชาวเวยีดนามมาขอพรในการสอบ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ มากกวา่ 150 อยา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 

 

Group B 

บ่าย  น ำทำ่นเดนิทำงกลบัแอร์พอร์ต เช็กอินสำยกำรบนิ Qatar Airways สำยกำรบนิชัน้น ำระดบัห้ำดำว 

ผำ่นดำ่นตม.ออกประเทศ ชอปปิง้สินค้ำปลอดภำษี 

17:25  เดนิทำงกลบัโดยสำยกำรบนิกำต้ำ เท่ียวบนิท่ี QR835 ใช้เวลำเดนิทำง 1 ชัว่โมง 50 นำที 

19:15  ถึงทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิำพ 

 

Group A 

บำ่ย  น ำทำ่นเช็กอินโรงแรมโรงแรม Hilton Hanoi Opera โรงแรมหรูท่ีตัง้โดดเดง่ตดิกบั Opera 

House และอยูก่ลำงแหลง่ชอปปิง้ พกัผอ่นอิสระท่ีโรงแรม ทำนอำหำรวำ่งเคร่ืองดื่ม Afternoon tea ท่ี Executive 

Lounge ห้องรองรับแขกพิเศษของโรงแรม หรือเคร่ืองดื่ม Cocktails จะเร่ิมบริกำรเวลำ 18.00 – 20.00 (มีบริกำร

สระวำ่ยน ำ้ และฟิตเนสเซ็นเตอร์) 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำร (อิสระ) 

ท่ีพกั  โรงแรม Hilton Hanoi Opera 

 

 
 

วันที่ส่ี ฮานอย – กรุงเทพ 

06:00  ทำนอำหำรเช้ำ ณ.ห้องอำหำรของโรงแรม  

06:45  พร้อมกนัท่ีล๊อบบีข้องโรงแรม น ำทำ่นเดนิทำงกลบัแอร์พอร์ตด้วยรถรับสง่สว่นตวั ใช้เวลำเดนิทำงสู่

แอร์พอร์ตประมำณหนึง่ชม เช็กอินสำยกำรบนินกแอร์ ผำ่นดำ่นตม.ออกประเทศ ชอปปิง้สินค้ำปลอดภำษี  

09:05  เดนิทำงกลบัโดยสำยกำรบนินกแอร์ เท่ียวบนิท่ี DD3203 ใช้เวลำเดินทำง 1 ชัว่โมง 50 นำที 

11:00  ถึงทำ่อำกำศยำนดอนเมืองโดยสวสัดภิำพ 

 

 

 



อตัรำค่ำเดินทำง   

ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 11,990 บาท  

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 6,990 บาท 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารไป-กลบั ตลอดเสน้ทาง 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการระบ ุ 

 ค่าอาหารทัง้หมดตามรายการ 

 ค่าพาหนะและรถรับสง่น าเที่ยวตลอดรายการ และ ค่าภาษสีนามบินทกุแห่ง 

 ค่ามคัคเุทศกผ์ูช้  านาญเสน้ทางคอยดแูลและอ านวยความสะดวกท่านตลอดการเดนิทาง 
 ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรียกเก็บจากสายการบินซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนยีมท าหนงัสอืเดนิทาง  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุวใ้นรายการ อาทิเชน่ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่นอกรายการ 

 ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้โดยมไิดค้าดหมาย อาทิ  ค่าภาษสีนามบินหรือน า้มนัเชือ้เพลงิ, ค่าภาษที่องเที่ยว หรืออืน่ ๆ  (หากมกีาร

เรียกเก็บ) 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี และค่าภาษกีารบริการหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 120 บาท/วนั/คน (คนละ 360 บาท/ทริป) 
 

 
หมำยเหต ุ 

 บริษทัฯ มสีทิธิ์ท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนอืการ

ควบคมุของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 หากทา่นถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ์และจะไมร่ับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน

ไดช้ าระไวแ้ลว้ ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรม

ที่พกัในตา่งประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษทัขนสง่ หรือ หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้

แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับค่าบริการนัน้ๆ 
 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
 บริษทัจะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 

www.travelmun.com 
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