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     เวียดนามเหนือ สัมผัสวิถีชีวิตและสภาพบ้านเมือง นครหลวงฮานอยที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และเอกลักษณ์สู่สายตาชาวโลก  ชมความงดงามอ่าวฮาลอง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การ
ยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2537 ตืน่ตากับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ 
สลับซับซ้อนเรียงตัวกันสวยงามย่ิงนัก  ประทับใจกับความสวยงามหินงอกหินย้อยที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม
ภายในถ ้านางฟ้าหรือถ ้าสวรรค์  โชว์หุ่นกระบอกน ้า.. อาหารครบทุกมื อ, ซีฟู๊ดบนเรือ 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง    

 

วันแรก กรุงเทพ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – สุสานโฮจิมินห์ –ท้าเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดียว – 
ทะเลสาบคืนดาบ – วัดเนินหยก – หุ่นกระบอกน ้า 

 

04.00น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4  เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย 
เจ้าหน้าที่  บริษัท ดุสิต อินเตอร์ ทราเวิล จ้ากัด  ให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกด้านกระเป๋า
สัมภาระ 

06.45น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ FD 3700  

08.35 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย สนามบินนอยไบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดิน
ทางเข้าสู่ ตัวเมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศที่ต้ังอยู่ภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 
ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Paris” ที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัย
ที่เป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง และแม่น้ าล้อมรอบเมือง  
น าท่านสู่จัตุรัสบาดิงห์  ชม สุสานโฮจิมินห ์ ซี่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 และเสร็จในปี ค.ศ. 1975 ซึ่ง
บรรจุศพอาบน้ ายาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซ่ึงนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็นไว้เป็นที่ระลึก น าท่าน
ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝร่ังเศส ของ อดีตท าเนียบประธานาธิบด ีซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห ์ซี่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องท างาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่

9/85 ซ. วงศ์สว่าง 19  ถนนวงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 
9/85   Wongsawang 19  Lane,   Wongsawang Rd.,   Bangsue,  Bangkok 10800 
TEL.  02-913-0916  ,   FAX . 02-9130631       E- mail:  dusittour@hotmail.com 
Mobile:  081-791-7072   , 089 -002 -2764    Website  :  www.dusit-tour.com 
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เรียบง่ายของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์   ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลาง
สระบัว   ซึ่งในสมัยการปกครองของกษัตริย์ ลี ไท  โต ในปี 1049 มักสวดมนต์ที่เจดีย์แห่งนี้เพื่อขอ
พระโอรสจากพระเจ้า เมื่อได้โอรสแล้วจึงมีการสร้างเจดีย์เพิ่มเติมโดยสร้างเสาต้นเดียวเพื่อรองรับ
น้ าหนักของเจดีย์ตามที่ได้ทรงพระสุบินไว้ก่อนที่จะได้พระโอรส น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห ์ ที่
เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม มีการจัด
แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ และได้ท าการจัดแสดงเอกสาร, งานศิลปะ และภาพถ่ายต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมที่
ประธานาธิบดีเคยกระท าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งยังมีห้องจัดนิทรรศการ, ห้องสมุด,ห้องวิจัย และ
ห้องประชุมขนาดใหญ่ และได้มีการจัดงานต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ   

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม วิหารวรรณกรรม วิหารแห่งนี้สร้างในปี 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิ ไท โตง เพื่ออุทิศให้แก่

ขงจ้ือในปี 1076 วิหารแห่งนี้ถูกเช่ือมต่อกับ กว็อก ต่ือ ยาม อันเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม โรงเรียนแห่งนี้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กว๊อก เวียน หรือ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี 1235 วัน เหมียว เป็นที่รู้จักกันในชื่อวิหารวรรณกรรม   
น าท่านชม วัด หง๊อก เซิน  (Ngog Son) วัดโบราณใจกลางกรุงฮานอย   ซึ่งภายในประกอบด้วยศาลเจ้า
โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ทีม่ีความเช่ือว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ใน
ทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชม ทะเลสาบคืนดาบ ( Sward Lake ) ที่ถือเป็นสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับต านานก่อตั้งเมืองฮานอย ที่น่าสนใจ  

16.00 น. น าท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน  า ( Water Puppet Show ) ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีช่ือเสียงและ
มีแห่งเดียวในโลก ท่านจะได้ชมเร่ืองราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และ
วิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การจับปลา ประเพณีต่างๆโดยใช้หุ่นกระบอกน้ า 

18.00 น. บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  เข้าสู่โรงแรมที่พัก  Vesna Hotel หรือเทียบเท่า ***  
 

วันที่สอง  ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ถ ้าต้าก๊ก – ฮาลองบก – ฮาลองเบย์  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
น าท่านสู่ เมืองนิงห์ บิงห์  ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซ่ึง
เป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ มีพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ า ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้นที่นั้นถูก
เรียกว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก” น าท่านล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง โดยคนพายใช้เท้า
พาย สองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนและนาข้าว ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอัน
แสนสดช่ืน เราจะชมถ้ าต่าง ๆ  โดยการพายเรือลอดเข้าไปในถ้ า ชม ถ  าต าก๊อก (Tam Coc) เป็นถ้ าที่มีหิน
งอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซ่ึงซ่อนตั วอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ท าให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด ชม ถ  าบิก ดอง ( Bich Dong ) หรือถ้ าไข่มุกเขียว ถ้ านี้
นับว่าเป็นถ้ าที่สวยที่สุดเป็นอันดับสองของเวียดนาม และได้มีการสร้างเจดีย์ Bich Dong ไว้ใกล้ ๆ ถ้ า 
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ในชว่งราชวงศ์เล เจดีย์นี้สร้างอยู่บนภูเขา Ngu Nhac บนจุดสูงสุดของภูเขาจะได้เห็นวิวภูมิประเทศของ 
Hoa Lu ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง อ่าวฮาลองเบย์ (Halong Bay) ซึ่งกล่าวกันว่าถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศ
เวียดนามเหนือ จะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจังหวัดกว่างนิงห์ (Quang Ninh) ซึ่งจังหวัดนี้มี
พรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือและมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก มีทัศนียภาพที่อาจน่าตื่นตามาก
ที่สุดในเวียดนาม นั่นคืออ่าวฮาลอง (Vinh Halong) ความงามแบบสันโดษของอ่าวนี้กินเนื้อที่ 4,000 

ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีช่ือเรียก ก้อนหิน
รูปร่างประหลาดเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจากทะเล ถ้ าที่มีอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่สวยสดงดงามและ
ปราศจากกาลเวลา เรือส าเภาและส าปั้นที่ล่องไปช้า ๆ บนท้องน้ าในอ่าวแห่งนี้ช่วงเพิ่มความงดงามให้ฉาก
ธรรมชาตินี้มากขึ้น อ่าวฮาลองโด่งดังขึ้นมาจากหมู่ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ฝร่ังเศสเร่ืองหนึ่งเร่ือง 
Indochine   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
พักที่  โรงแรมที่พัก Crown Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 

วันที่สาม ฮาลองเบย์ – ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดัง

ภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศ
เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือ 

ท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ น าท่านชม  ถ  านางฟ้า
หรือถ  าสวรรค์  ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจย่ิงนัก  ถ้ าแห่งนี้เพิ่งถูก
ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ า ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ าท่านจะ
ชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ 
มากมาย ทั้ง รูปมังกร สิงห์โต เสาค้ าฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค์  จากนั้นชม แพชาวประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิต
ของชาวฮาลอง จะสร้างแพท าเป็นที่อยู่อาศัยและมีก ระชังไว้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง ปลาหมึก ปู 
ปลา ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสด ๆ จากที่นี่ได้  น าท่านชม เกาะไก่จูบกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์
ของอ่าวฮาลอง ลักษณะจะเป็นเกาะเล็ก ๆ  2 เกาะ หันหน้าเข้าหากัน คล้าย ๆ กับ ไก่ หรือ นก แล้วแต่
จินตนาการของแต่ละท่าน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ( Seafood )   พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง  
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย  ตามเส้นทางเดิม  
16.00 น. ถึง ฮานอย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ   ถนนย่านการค้า 36 สาย  แต่ละถนนจะขายสินค้า

เฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย  รองเท้า  กระเป๋า  เสื้อผ้า ของที่ระลึก  เวียดนามมากมาย 
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่โรงแรมที่พัก  Vesna Hotel หรือเทียบเท่า *** 
 

วันที่สี ่ ฮานอย –กรุงเทพฯ 

 
05.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

09.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3701 
11.10 น. ถึงสนามบินกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 
 

อัตราค่าบริการ    

ประเภท ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 

ผู้ใหญ่      
 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 

- ค่าโรงแรมที่พัก  3   คืน  ( พักฮานอย 2 คืน ฮาลองเบย์ 1 คืน )  

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพ ฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเซีย 
- ภาษีสนามบินทุกแห่ง และภาษีน้ ามัน 

- ค่าอาหารทุกมื้อ ที่ระบุตามรายการ 
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ และยานพาหนะตลอดการเดินทาง 
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ 
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คอยบริการคณะตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น มินิบาร์ในห้องพัก, ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ และอื่นๆ  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

- ค่าทิปไกด์,คนขับรถ 
 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (นับจากวันที่ออกเดินทาง) 
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หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้เดินทาง ขั นต่ า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ นไป 
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะ ผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา ขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได ้ 
8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

 

.. ท่องเท่ียวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท .. 

 
-  

 

 

 

 

 

 


