
รายการทอ่งเทีย่วดนิแดนแหง่ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม 

 

ฮานอย - นงิหบ์ิงห ์ประเทศเวยีดนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก (ศกุร์ 14 ก.พ. 63) กรุงเทพฯ – ฮานอย 
05.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประต ู 2 

เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการด้าน
เอกสารแก่ท่าน  

07.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี TG-560 
09.35 น. ถึงสนามบิน กรุงฮานอย “HANOI” หลงัผา่นการตรวจลงตราหนงัสือเดนิทาง และ

พิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
 ออกเดินทางสู ่ เมืองนิงห์บิงห์ เมอืงชนบทเก่าแก่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย 

มีพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีชุ่มนํา้ในอาณาเขตอนักว้างใหญ่ไพศาล จนพืน้ท่ีนัน้ถกูเรียกวา่ 
“อา่วฮาลองบนแผน่ดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมภีมูิทศัน์แปลกตา เป็น
เสน่ห์อย่างหนึ่งของท่ีน่ี นกัท่องเท่ียวนิยมลอ่งเรือชม  เมือง อาคารบ้านเรือนสร้าง
คอ่นข้างประหยดัพืน้ท่ี เป็นทรงแคบสงู ยาวไปหลงับ้าน หน้าตา่งมีน้อย เน่ืองจาก
ชาวเวียดนามนิยมทํางานนอกบ้านมากกวา่ท่ีอาศยัอยูท่ี่บ้านและท่ีดินท่ีเวียดนาม 
ย่านตวัเมืองจะมีราคาคอ่นข้างสงู ใช้ทองคําแท่งซือ้ท่ีดิน ไมไ่ด้ใช้เงินซือ้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. นําท่าน ล่องเรือฮาลองบก หรือ อา่วฮาลองบนแผน่ดิน เป็นภมูิประเทศท่ีมี

ความพิเศษทางธรรมชาติของเมืองนิงห์บิงห์ เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีชุ่มนํา้ใน
อาณาเขตอนักว้างใหญ่ไพศาล โดยในช่วงหน้าแล้ง คือ "นาข้าว" นัน่เอง ในช่วง
นํา้ขึน้สงู สามารถลอ่งเรือพายไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภเูขา
หินปนู และชมทิวทศัน์อนังดงามเขียวขจี บรรยากาศอนัแสนสดช่ืนของขนุเขา 
สายนํา้ และวิถีชีวิตโดยรอบ มีภมูิทศัน์สวยงามแปลกตา ทัง้เทือกเขา เนินเขา
หินปนู ท่ีราบตํ่า และนาข้าวล้อมรอบ ด้วยยอดเขา 99 ยอด 

17.00 น. นําท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน า้ ซึง่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
เวียดนาม 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัท่ี HOTEL FLOWER GARDEN HOTEL (โรงแรมระดบั 4 ดาว)  

วันท่ีสอง (เสาร์ 15 ก.พ. 63) ฮานอย  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. นําทา่นเดินทางสู ่วหิารวรรณกรรม “THE TEMPLE OF LITERATURE” วิหารแห่งนี ้

สร้างในปี 1070 ในสมยัพระเจ้าหลี ไท โตง เพ่ืออทิุศให้แกข่งจือ้ ในปี 1076 เหนือ



ประตทูางเข้าใหญ่เป็นข้อความท่ีขอร้องให้ผู้มาเยือนลงจากหลงัม้าก่อนท่ีจะเข้า
ไป 

 นําท่านสู ่ทะเลสาบคืนดาบ “HOAN KIEM LAKE” ท่ีสวยงามใจกลางกรุงฮานอย 
ทะเลสาบแห่งนีม้ีประวตัิวา่ พระเจ้าเล ไท โต ได้ดาบวิเศษท่ีพระองค์ใช้ในช่วง 10 
ปีท่ีตอ่สู้กบัหมิง หลงัจากปลดปลอ่ยประเทศให้เป็นอิสระแล้วพระองค์ทรงลงเรือ
ไปกลางทะเลสาบ เพ่ือคืนดาบวิเศษแก่เตา่ศกัดิ์สิทธ์ิ  

 นําท่านชม วดัหงอ็กเซนิ “NGOC SON TEMPLE” หรือวดัเนินหยก ท่ีตัง้อยู่บน
ชะโงก หรือเกาะเลก็ในทะเลสาบ สร้างโดยผู้กล้าชาวเวียดนามท่านหนึ่ง ซึ่ง
สามารถปลดแอกชาวเวียดนามจากกองทพัมองโกลได้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. นําท่านช้อปปิง้เดินเลน่ท่ี ถนน Nha Tho ตัง้อยู่ด้านหน้าของวิหารเซนต์โจเซฟ 

แหลง่ช้อปปิง้ท่ีเตม็ไปด้วยร้านค้าแฟชัน่ขนาดเลก็ และร้านอาหาร แม้จะมีระยะ
เพียง 100 เมตร แตเ่ป็นท่ีนิยมอย่างมากของเหลา่บรรดา   ฮิปสเตอร์ฮานอย และ
ชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง Things of Substance ร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่สไตล์
เวียดนามไซส์ชาวตะวนัตก หรือร้าน Mu Accessories จําหน่ายสินค้าแฟชัน่ 
และเสือ้ผ้าในสีสนัท่ีโดดเดน่ 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัท่ี HOTEL FLOWER GARDEN HOTEL (โรงแรมระดบั 4 ดาว)  

วันท่ีสาม (อาทิตย์ 16 ก.พ. 63) ฮานอย – กรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. นําท่านเดินทางสู ่จัตุรัสบา ดิงห์ “BA DINH” ชม สุสานโฮจมิินห์ “HOCHIMINH 

MAUSOIEUM” ซึ่งสร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1973 และเสร็จในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งบรรจศุพ
อาบนํา้ยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิห์ ซึ่งนอนอยูบ่นแท่นในห้องเย็น 

 นําท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ของ อดีตท าเนียบ
ประธานาธิบดี ซึ่งปัจจบุนัใช้เป็นท่ีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพกัโฮจิ
มินห์ บ้านไม้ยกพืน้ ชมห้องทํางาน ห้องนอน และห้องตา่งๆ ท่ีเรียบง่ายของอดีต
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์   

 นําท่านชม เจดีย์เสาเดียว “ONE PILLAR PAGODA” เจดย์ีไม้ท่ีงดงาม  ตัง้อยู่บน
เสาต้นเดียวกลางสระบวัต้นไทร ซึ่งในอดีตในสมยัการปกครองของกษัตริย์ลิไท
ทอง ในปี 1049 มกัไปสวดมนตท่ี์เจดีย์แห่งนี ้เพ่ือขอพระโอรสจากพระเจ้า เมื่อได้
โอรสแล้วจึงมีการสร้างเจดย์ีเพ่ิมเติม โดยสร้างเสาต้นเดียวเพ่ือรองรับนํา้หนกัของ
เจดย์ี ตามท่ีได้ทรงพระสบิุนไว้ก่อนท่ีจะได้พระโอรส 

 นําท่านชม พพิธิภณัฑ์โฮจมิินห์ “HOCHIMINH MUSEUM” อาคารคอนกรีตขนาด
มหึมา สร้างเมื่อครบรอบวนัเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม มกีารจดั
แบ่งเป็นห้องตา่งๆ และได้ทําการจดัแสดงเอกสาร, งานศลิปะ และภาพถ่ายตา่งๆ 
ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีประธานาธิบดเีคยกระทําเมื่อครัง้ยงัมชีีวิตอยู่ พร้อมทัง้ยงัมีห้อง
จดันิทรรศการ, ห้องสมดุ, ห้องวิจยั และห้องประชมุขนาดใหญ่ และได้มีการจดั
งานตา่งๆ อย่างสม่ําเสมอ   

 
 
 
 
 



13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
14.00 น. นําท่านช้อปปิง้ท่ี “OLD MARKET” ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ของท่ีระลกึท่ีมี

ให้ท่านเลือกมากมายเป็นของฝาก อาทิ ผ้าปัก งานไม้ ฯลฯ  
16.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
 หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสูส่นามบิน  
20.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG-565  
22.15 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

อัตราค่าเดินทาง  
สําหรับคณะผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(2 ท่าน / 1 ห้อง) ราคาท่านละ 14,900.-  บาท 
สําหรับผู้ใหญ่ พกัห้องเดีย่ว   ราคาเพ่ิมขึน้ท่านละ    4,000.-  บาท  
 
อัตราค่าเดินทางข้างต้นรวม 

- คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินสายการบินไทย อินเตอร์ (TG) แบบตัว๋หมูค่ณะชัน้ทศันาจร ราคาตํ่าสดุ ณ ปัจจบุนั  
- คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมบริการอาหารเช้า  
- คา่พาหนะ รถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 45 ท่ีนัง่ ตลอดรายการเดินทาง 
- คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
- คา่อาหารกลางวนั 3 มือ้ และอาหารคํ่า 2 มือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตไุว้ในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุ วงเงินไมเ่กิน

ท่านละ 500,000 บาท 
- คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กินท่านละ 30 กิโลกรัม  
- คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และคนขบัรถตลอดการเดินทาง  

 
อัตราค่าเดินทางข้างต้น ไม่รวม  

- คา่หนงัสือเดินทาง, คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือตา่งด้าว 
- คา่นํา้หนกักระเป๋าท่ีเกินนํา้หนกัท่ีสายการบินกําหนด ไมเ่กิน 30 กิโลกรัมในชัน้ทศันาจร 
- ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
- ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 800.- บาท  

 
เง่ือนไขการช าระเงนิ  

„ กรุณายืนยนัการเดินทาง และชําระเงินมดัจํา ภายใน 48 ชัว่โมงนบัจากการสํารองท่ีนัง่ ท่านละ 10,000 บาท 
และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดนิทางเพ่ือทําการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชัน้ธรุกิจ มดัจํา
ท่านละ 20,000 บาท   

„ คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วนั  
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


