
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 16:01

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่
2 คน พัก 4 ดาว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ประวัติศาสตร์

วัดวรรณกรรม 
วัดเจดีย์เสาเดี่ยว  
วัดเฉินกว๊วก
สุสานโฮจิมินห์ 



ศิลปะประจําชาติ

การแสดงหุน่กระบอกน้ำ

สบายๆกับการจ่าย

ช้อปกระจายถนนสายเก่า 36 สาย 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

เดินทาง      2       คน 15,900

เดินทาง      3       คน 13,900

เดินทาง    4 - 5    คน 11,900

เดินทาง    6 - 7    คน 10,500

เดินทาง    8 - 9    คน 9,800

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - ฮาลอง - ตลาดไนท์พลาซ่า

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Hanoi,+Vietnam/Ha+Long+Bay,+H%C3%A0+Phong,
+H%E1%BA%A1+Long,+Qu%E1%BA%A3ng+Ninh,+Vietnam/@20.9068079,105.927232,9z
/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2
!1d105.8201408!2d21.0031177!1m5!1m1!1s0x314a578c37535eb5:0xfe4754e80248a63b!2
m2!1d107.1724543!2d20.9447439?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Hanoi,+Vietnam/Ha+Long+Bay,+H%25C3%25A0+Phong,+H%25E1%25BA%25A1+Long,+Qu%25E1%25BA%25A3ng+Ninh,+Vietnam/@20.9068079,105.927232,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d21.0031177!1m5!1m1!1s0x314a578c37535eb5:0xfe4754e80248a63b!2m2!1d107.1724543!2d20.9447439?hl=en


การเดินทาง
ช่วงเช้า+บ่าย

05:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย 
07:45    ออกเดินทางสู่กรงุฮานอย  เท่ียวบินท่ี TG 560
09:35    ถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วิหารวรรณกรรม
เดินทางทางสู่ฮาลองเบย์ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงฮาลองเบย์
เช็คอินท่ีพักก่อนทานอาหารเย็น

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ชมวัดวันเหมียว หรอื วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแหง่แรกของประเทศเวียดนาม
และอดีตเคยเป็นสถานท่ีสำหรับสอบจองหงวน ภายในจะมีสัญลักษณ์รปูป้ันเต่า
หมายถึงระดับการศึกษาของจองหงวน        
เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระยะทาง 165 กิโลเมตร ระหว่างเดินทางชมทิวทัศน์ชนบทเวียดนาม
โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 
ช้อบป้ิงตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้า ของฝาก ของท่ีระลึก
ท่ีราคาถูกท่ีสุดในเวียดนาม

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก HaLong Palace Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - ฮาลอง - ตลาดไนท์พลาซ่า

วันท่ี 2
ล่องเรอือา่วฮาลองเบย์ - ฮานอย - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

http://halongpalacehotel.com/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/H%E1%BA%A1+Long+Bay,+Th%C3%A0nh+ph%E1
%BB%91+H%E1%BA%A1+Long,+Qu%E1%BA%A3ng+Ninh,+Vietnam/Hanoi,+Vietnam/@
20.7937402,105.9334242,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314a5796518cee8
7:0x55c6b0bcc85478db!2m2!1d107.1839024!2d20.9100512!1m5!1m1!1s0x3135008e13800
a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d21.0031177?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

07:00   เดินทางสู่ท่าเรอื เพื่อล่องเรอืชมความงามของอ่าวอาลองเบย์
ใช้เวลาล่องเรอืประมาณ 4 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรอื
เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย โดยใช้เส้นทางเดิมในช่วงมา

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ล่องเร ือ ชมความงามอ่าวฮาลอง ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ
และได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 
ชมถ้ำสวรรค์  ระหว่างการล่องเรอื ชมหนิงอกหนิย้อยสวยงามมากมาย 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางถึงชายฝั่ง เพื่อเดินทางกลับกรงุฮานอย

ระหว่างทางแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ ซึ่งท่านจะได้ชมหัตถกรรมต่างๆ
จากฝีมือของคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองเม่ือสงครามในอดีต
ซึ่งรัฐบาลได้ก่อต้ังศูนย์หัตถกรรมข้ึนเพื่อให้
คนพิการได้มีอาชีพเพื่อหล่อเลี้ ยงชีพต่อไป 

ชมการแสดง เชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะThang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่
และมีลีลาการเชิดท่ีสวยงามท่ีสุดของเวียดนามชมเรือ่งราวท่ีสนกุสนานวิถีชีวิตของค
นเวียดนามท่ีผูกพันกับสายน้ำประกอบการแสดงด้วยดนตรพีื้ นเมือง 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ทานอาหารบนเรอื 
เย็น           ภัตตาคาร     

ท่ีพัก Lan Vien Hanoi Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ล่องเรอือา่วฮาลองเบย์ - ฮานอย - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

https://www.google.co.th/maps/dir/H%25E1%25BA%25A1+Long+Bay,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+H%25E1%25BA%25A1+Long,+Qu%25E1%25BA%25A3ng+Ninh,+Vietnam/Hanoi,+Vietnam/@20.7937402,105.9334242,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314a5796518cee87:0x55c6b0bcc85478db!2m2!1d107.1839024!2d20.9100512!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d21.0031177?hl=en
https://lan-vien.hanoihotelsonline.com/en/


วันท่ี 3
ฮานอย ทัวร์ - สนามบินนอยไบ - สนามบินสวุรรณภูมิ 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Ho+Chi+Minh+Mausoleum,+2+H%C3%B9ng+V%C6
%B0%C6%A1ng,+%C4%90i%E1%BB%87n+B%C3%A0n,+Ba+%C4%90%C3%ACnh,+H%C
3%A0+N%E1%BB%99i+100000,+Vietnam/Hanoi,+Vietnam/@21.0188338,105.8179647,15
z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3135aba15ec15d17:0x620e85c2cfe14d4c!2m
2!1d105.8346447!2d21.0367789!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2
m2!1d105.8201408!2d21.0031177?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่่ีท่องเท่ียวในกรงุฮานอย เช่น สุสานโฮจิมินห์
ทำเบียบประธานาธบิดี วัดเจดีย์เสาเดี่ยว  
18:00    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยใบ
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:45    เหนิฟ้าจากสนามบินนอยไบ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 565
22:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

https://www.google.co.th/maps/dir/Ho+Chi+Minh+Mausoleum,+2+H%25C3%25B9ng+V%25C6%25B0%25C6%25A1ng,+%25C4%2590i%25E1%25BB%2587n+B%25C3%25A0n,+Ba+%25C4%2590%25C3%25ACnh,+H%25C3%25A0+N%25E1%25BB%2599i+100000,+Vietnam/Hanoi,+Vietnam/@21.0188338,105.8179647,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3135aba15ec15d17:0x620e85c2cfe14d4c!2m2!1d105.8346447!2d21.0367789!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d21.0031177?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

นำท่าน เคารพศพ ของท่านโฮจิมินห์อดีตประธานาธบิดีผู้ ย่ิงใหญ่
ของชาวเวียดนามท่ีสุสานโฮจิมินห์
(ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ของสัปดาห์และตลอดท้ังเดือนกันยาย
นถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีแต่สามารถชมบรเิวณภายนอกได้) 
อดีตทำเนียบประธานาธิบดี  ซึ่งเดิมเคยเป็นท่ีทำงานของผู้ สำเรจ็ราชการของประเทศต่างๆ
ในแถบอินโดจีน 
ชมบ้านพัก ของท่านโฮจิมินห์
วัดเจดีย์เสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัวต้ังอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว
สามารถข้ึนไปด้านบนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้ 
วัดหง็อกเซิน หรอื วัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้  คือเต่าศักดิ์ สิทธ ิ์  1 ใน 2
ตัวท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นี้ มาเป็นเวลาช้านาน 
ชมความงาม รอบทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
ทะเลสาบแหง่นี้ มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยท่ีเวียดนามทำสงครามสู้ รบกับประเทศจีน
กษัตรย์ิแหง่เวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน
แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย
เม่ือได้มาล่องเรอืท่ีทะเลสาบแหง่นี้  ได้มีปฎิหารย์
เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึง่ได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน
หลังจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมาน้ัน พระองค์ได้กลับไปทำ
สงครามอีกคร้ัง และได้รับชัยชนะเหนอืประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข
เม่ือเสรจ็ศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี้
ช้อบป้ิงย่านถนนเก่า 36 สาย ซึ่งมากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของท่ีระลึก 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร Buffet

วันท่ี 3
ฮานอย ทัวร์ - สนามบินนอยไบ - สนามบินสวุรรณภูมิ 

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 



ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง,ค่าล่องเรอือ่าวฮาลอง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

ราคาเดก็

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ คิด 10 %  
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/356

https://www.atsiamtour.com/vietnam/356
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