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ทัวร์เวียดนามเหนอื ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

ตื่นตากับ

สุสานโฮจิมินห์   
ล่องเรอืชมมรดกโลก อ่าวฮาลอง 
ล่องเรอืพายตามแม่น้ำท่ี ฮาลองบก

ประวัติศาสตร์

วัดวรรณกรรม 
วัดเจดีย์เสาเดี่ยว  
วัดเฉินกว๊วก 

 ศิลปะประจําชาติ

การแสดงหุน่กระบอกน้ำ

          ของท่ีระลึก

ช้อปกระจายถนนสายเก่า 36 สาย 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง/พัก 4* Deluxe ราคา/คน

เดินทาง  2  คน 19,250.-



เดินทาง  3  คน 16,000.-

เดินทาง  4 - 5  คน 15,300.-

เดินทาง  6 - 7  คน 13,200.-

เดินทาง  8 - 9  คน 12,200.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,600.-

จำนวนผู้เดินทาง/พัก 4* Deluxe ราคา/คน

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ฮานอย - ฮาลอง - ตลาดไนท์พลาซ่า

การเดินทาง ช่วงเช้า  
05:00  พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

07:00  เหนิฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD642
    
08:45  เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรงุฮานอย ไกด์รอต้อนรับท่านท่ีสนามบิน หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
ชมวัดวันเหมียว หรอื
วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแหง่แรกของประเทศเวียดนามและอดีตเคยเป็นสถานท่ีสำหรับสอบจองหงวน
ภายในจะมี สัญลักษณ์รปูป้ันเต่า หมายถึงระดับการศึกษาของจองหงวน ปัจจุบันปิดทำการสอนเรยีบร้อย
ท่านจะได้พบกับชุดจองหงวนสมัยก่อน ชาวเวียดนามจะค่อนข้างใฝ่ศึกษาหาความรู้
    
ช่วงบ่าย        
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ระยะทาง 165 กิโลเมตร)
ระหว่างการเดินทางฟังการบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ชมทิวทัศน์ชนบทเวียดนาม
และสัมผัสกับชีวิตชนบทชาวเวียดนามใช้เวลา 3 ชั่วโมง ในการเดินทางถึงเมืองฮาลอง 

ช่วงค่ำ
อิสระช้อบป้ิงตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้า ของฝาก ของท่ีระลึก ท่ีรวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า
อาทิเช่น เรอืสำเภาทำจากไม้ กระเป๋าก้อปป้ี ย่ีห้อ Kipling ท่ีราคาถูกท่ีสุดในเวียดนามสร้อยมุก
กระจกทำจากไม้และเปลือกหอย ชุดประจำชาติออ๋าวญ๋าย เป็นต้น

อาหาร มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร 

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก โรงแรม HaLong Palace Hotel ระดับ 4 ดาว Deluxe หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 2
ล่องเรอือา่วฮาลองเบย์ - ฮานอย - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

การเดินทาง ช่วงเช้า
08.00  ล่องเรอือ่าวอาลองเบย์

ช่วงบ่าย
14:00 เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย

http://halongpalacehotel.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
09:00  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรอื เพื่อ ล่องเรอืชมความงามอ่าวฮาลอง ตามธรรมชาติท่ีสรรค์ สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก
อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็น"มรดกโลก"โดยองค์การยูเนสโก
อ่าวแหง่นี้ เต็มไปด้วยภูเขาหนิปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรอืท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ท้ังเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ
           
ชมถ้ำสวรรค์ ชมหนิงอกหนิย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและนา่ประทับใจย่ิงนัก ถ้ำแหง่นี้ เพิ่งถูกค้นพบเม่ือไม่นานมานี้
ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำซึ่บรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสรมิเติมแต่งโดยมนษุย์
แสงสีท่ีลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรปูรา่งต่าง ๆ มากมาย ท้ัง รปูมังกร เสาค้ำฟ้าท้ัง 4 เสา รปูปีกอินทร ีรปูนางฟ้า รปูคู่รักหนุม่สาว พระพุทธรปู ฯลฯ

ช่วงบ่าย  
14:00  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับถึงท่าเรอืชายฝั่ง

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยระหว่างทางแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ ซึ่งท่านจะได้ชมหัตถกรรมต่างๆ
จากฝีมือของคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองเม่ือสงครามในอดีต ซึ่งรัฐบาลได้ก่อต้ังศูนย์หัตถกรรมข้ึนเพื่อให้
คนพิการได้มีอาชีพเพื่อหล่อเลี้ ยงชีพต่อไป สินค้า ได้แก่ ภาพปักลายอันสวยงามอ่อนช้อนเหมือนภาพถ่าย รปูป้ันแกะสลักจากหนิอ่อน ไม้แกะสลัก
ชุดอ๋าวญ๋าย เป็นต้น
  
ช่วงค่ำ           
หลังอาหารเย็น ชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะThang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่
และมีลีลาการเชิดท่ีสวยงามท่ีสุดของเวียดนามชมเรือ่งราวท่ีสนกุสนานวิถีชีวิตของคนเวียดนามท่ีผูกพันกับสายน้ำประกอบการแสดงด้วยดนตรพีื้ นเมือง
และเดี่ยวพิณสายเดียวจนเป็นท่ีกล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา 

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
รับประทานอาหารบนเรอื (อาหารทะเล กุ้ ง ปู ปลา ปลาหมึก)

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร  

ท่ีพัก โรงแรม Lan Vien Hanoi Hotel ระดับ 4 ดาว Deluxe หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 2
ล่องเรอือา่วฮาลองเบย์ - ฮานอย - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

วันท่ี 3
ฮานอย – หัวลู (ฮาลองบก) - ฮานอย

การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในฮาลองบก

http://lanvienhotel.com.vn/vi


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า     
เดินทางสู่เมืองนงิห์บิงห์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย
เป็นจังหวัดท่ีมีความพิเศษทางธรรมชาติซึ่งเป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึง่คือ
มีพื้ นท่ีท่ีเป็นท่ีชุ่มน้ำ ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้ นท่ีน้ันถูกเรยีกว่า
อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรอืฮาลองบก

นำท่านล่องเรอืพาย ล่องไปตามคลองซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหนิปูน
ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ้ำต่างๆ
จะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ท้ังสองข้างทาง 

ชมถ้ำตำก๊อก (Tam Coc ) เป็นถ้ำท่ีมีหนิงอกหนิย้อยอันนา่มหัศจรรย์
ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขา และทะเลเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน
ทำให้ท่ีนีมี่ภูมิประเทศท่ีราวกับภาพวาด 

** ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ ระยะทาง 110 กิโลเมตร **

ช่วงบ่าย
ชม DINH AND LE DYNASTY TEMPLES เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างช้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 17 

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร 

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร 

ท่ีพัก โรงแรม Lan Vien Hanoi Hotel ระดับ 4 ดาว Deluxe หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 3
ฮานอย – หัวลู (ฮาลองบก) - ฮานอย

วันท่ี 4
ฮานอย ทัวร์ - สนามบินนอยไบ

การเดินทาง ช่วงเช้า 
เดินทางชมสถานท่่ีท่องเท่ียวในกรงุฮานอย

ช่วงบ่าย    
18:30  ได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินนอยใบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

20:50  เดินทางกลับ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD645

22:45  กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

http://lanvienhotel.com.vn/vi


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า 
09:00  นำท่าน เคารพศพ ของท่านโฮจิมินห์อดีตประธานาธบิดีผู้ ย่ิงใหญ่
ของชาวเวียดนามท่ีสุสานโฮจิมินห์ ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ของสัปดาห์และตลอดท้ังเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปีแต่สามารถชมบรเิวณภายนอกได้ ภายในเป็นศพท่ีรักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100% ต้ังแต่หัวจรดเท้า
และมีทหารอารักขารอบทิศ กรณุาแต่งการสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาส้ัน เสื้ อสายเดี่ยวรองเท้าแตะ
           
ชม อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นท่ีทำงานของผู้ สำเรจ็ราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน 
           
ชมบ้านพักของ ท่านโฮจิมินห์ ซึ่งในอดีตท่ีผู้ นำยังมมีชีวิตอยู่ได้ใช้เป็นท่ีพักผ่อนและทำงาน โดยไม่ได้ข้ึนไปอยูบนทำเนยีบท่ีสร้างไว้ให้
ลักษณะเป็นบ้านไม่ 2 ช้ันใต้ถุนโล่งซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับท่ีจังหวัดมุกดาหาร

ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ต้ังอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถข้ึนไปด้านบนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้
ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีแปลกตาทีเดียว ตามประวัติกล่าวว่า มาจากการนมิิตนัน่เอง 
   
ช่วงบ่าย  
ชม วัดหง็อกเซิน (วัดเนนิหยก) วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้
คือเต่าศักดิ์ สิทธ ิ์  1 ใน 2 ตัว ท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นี้ มาเป็นเวลาช้านาน 
       
ชมความงามรอบ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหง่นี้ มีตำนานกล่าวว่า
ในสมัยท่ีเวียดนามทำสงครามสู้ รบกับประเทศจีน กษัตรย์ิแหง่เวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน
แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เม่ือได้มาล่องเรอืท่ีทะเลสาบแหง่นี้  ได้มีปฎิหารย์
เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึง่ได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมาน้ัน
พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกคร้ัง และได้รับชัยชนะเหนอืประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เม่ือเสรจ็ศึกสงครามแล้ว
พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี้

ช้อบป้ิงย่านถนนเก่า 36 สาย ซึ่งมากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของท่ีระลึก อาทิ ตุ๊ กตาทำจากไม้ กระเป๋าก้อปป้ีแบรนด์เนม
รองเท้าก้อปป้ีแบรนด์เนม เสื้ อผ้า งานไม้แกะสลัก พื้ นท่ีย่านนี้  สินค้าจะ จำหนา่ยเป็นโซน ฯลฯ 
            
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

อาหาร มื้ อเช้า
ณ ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

วันท่ี 4
ฮานอย ทัวร์ - สนามบินนอยไบ

(เง ื่อนไข)
ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพักท่ีฮานอย 2 คืน, ฮาลอง 1 คืน
ค่าอาหารเช้า 3 ม้ือ อาหารกลางวัน 4 ม้ือ อาหารเย็น 3 ม้ือ (จีนและเวียดนาม)
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน  
รายการทัวร์ตลอดรายการอัตราค่าเข้าชมสถานท่ีท่ีระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท /ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.- บาท
(วงเงินคุ้ มครองบุคคลอายุต้ังแต่ 15 - 75 ปี /สำหรับผู้ ท่ีอายุไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีระบุ
จะได้ความคุ้ มครองเป็นครึง่หนึง่ของเงินคุ้ มครองท่ีระบุ)

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าบรกิาร และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไว้ในรายการ
ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 



ราคาสำหรับเด็ก

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 %

หมายเหตุ:

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้
เม่ือเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณท่ีีสูญหาย
สูญเสียหรอืได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนอืความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
เนือ่งจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ ิ์การใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอื
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรอื ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ
หรอืชำระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
กำหนดการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ ทางบรษัิทฯ จะยึดถือผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้ เดินทางเป็นสำคัญ 
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณท่ีีท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง
โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนามเนือ่งจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมา จ่ายเบ็ดเสรจ็
หากท่านสละสิทธ ิ์การใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/473
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