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กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – TECHNICAL  VISIT - ทะเลสาบคืนดาบ  
 วัดหงอกเซิน – โชวหุนกระบอกน้ํา - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห – พิพิธภัณฑโฮจิมินห –เจดีย

เสาเดียว – วัดกวานแถงห – เจดียตรังกอก - ตลาดดงซวน   
เขาพิธีเปดงานการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน คร้ังที่ 10  

 เขาชมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน คร้ังที่ 10  - อาวฮาลอง – อิสระชอปปงสินคาพ้ืนเมือง 
ลองเรือชมอาวฮาลอง - รานของที่ระลึกจากงานหัตถกรรของคนพิการ – ฮานอย 

 
 

 
 

 
กําหนดการเดินทาง             22-25  ตุลาคม   2557     
 
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – TECHNICAL  VISIT โรงเรียนประถมหรือมัธยม - 

ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - โชวหุนกระบอกนํ้า 
05.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก บริเวณชั้น 4 เคาทเตอร D

สายการบินไทย แอรเวย (TG) เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารและสัมภาระ 

07.45 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี TG560 
09.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย นําทานผานพิธีการตรวจ คนเขา

เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว... จากนั้นนําทานชม วิหารวรรณกรรม หรือ 
ชื่อเวียดนามวา ‘วันเหมียว’ (Van Mieu) สรางขึ้นในสมัยพระเจาหลีไทโต 
(Ly Thai Tong) อุทิศใหแกทานศาสดาขงจ๊ือ เปนวั  ดโบราณแหงหนึ่งของ
เ วียดนาม ซ่ึงมีประ วั ติความเปนมายาวนานเ กือบพันป  และถือเปน
มหาวิทยาลัยแหงแรกของเวียดนาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  ---------TECHNICAL  VISIT โรงเรียนประถมหรือมัธยม --------- 
  จะเปนการนํานักเรียนไทยไปโชวตัวใหนักเรียนเวียดนามไดดูเปนตัวอยาง เพ่ือใหนักเรียนเวียดนาม

ไดเลือกเรียน จะไมไดเปนการดูการเรียนการสอน (สําหรับชื่อโรงเรียนและเวลาเย่ียมชมยังไมได
แจงมา) 
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  จากนั้นนําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ (Returned Sword Lake) หรือทะเลสาบฮวานเก๋ียม อยูบริเวณใจ
กลางเมืองเกาฮานอย สําหรับทะเลสาบนี้ มีตํานานเลาขานสืบตอกันมาวาครั้งอดีตพระเจาเลไทโต ไดนําดาบ
วิเศษซ่ึงนํามาตอสูกับพวกหมิง จนสามารถปลดปลอยประเทศใหอิสระแลว พระองคทรงลงเรือไปกลาง
ทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษใหเตาศักด์ิสิทธิ์ และกลาวกันวาเตาไดขึ้นมาฉกดาบไปจากหัตถของพระองค แลว
หายไปในทะเลสาบ อันเปนเหตุใหทะเลสาบแหงนี้มีช่ือวา  “ทะเลสาบคืนดาบ” เขาชม วัดหงอกเซิน (Ngoc 
Son Temple) อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซ่ึงเปนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ สามารถขามไปยังฝงวัด
โดยขามสะพานเทฮุก หรือ สะพานแสงอาทิตย มีสีแดงสดใสถือเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของกรุงฮานอย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / หลังอาหารนําทานชม โชวหุนกระ  บอกนํ้า (Municipal Water 
Puppets) ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบฮวานเก๋ียม กรุง
ฮานอย บนถนนดิงหเตียมฮวาง (Pho D inh Tien Hong) คาเขาชมละคร
หุนกระบอกน้ํา 20,000 และ 40,000 ดอง เปดการแสดงวันละหลายรอบ 
การแสดงหุนกระบอกน้ําของเวียดนาม ถือไดวาเปนเอกลักษณอยางหนึ่ง
ของชาติทีเดียวและกําลังจะสูญหายไปจากโลก การแสดงหุนกระบอกน้ํา
เริ่มตนบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําโขง จากการท่ีบริเวณนี้มีน้ํา
ทวมทุกปจึงใหเกิดแรงบันดาลใจใหคิดคนการละเลนเพื่อสรางความ
บันเทิงระหวางท่ีน้ําทวมเปนเวลานาน 

  สําหรับนักแสดงหุนกระบอกน้ํา ผูแสดงจะอยูหลังฉากซ่ึงมีระดับน้ําสูงถึงเอว เพื่อควบคุมการเคล่ือนไหวของ
หุนโดยใชไมไผลํายาว แตเทคนิคการเชิดจะไดรับการรักษาไวเปนความลับ เรื่องราวก็เก่ียวกับวีถีชีวิต 
ประเพณี ความเชื่อของชาวเวียตนาม ชวนใหติดตามมาก 

  นําทานเขาท่ีพัก  FOTUNA HOTEL IN  HANOI    หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสอง  สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห – พิพิธภัณฑโฮจิมินห – เจดียเสาเดียว – วัดกวานแถงห – เจดียตรัง

กอก - ตลาดดงซวน – เขาพิธีเปดงานการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 10 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห (สุสานประธานาธิบดีโฮ

จิมินห จะปดบริการทุกวันจันทร และ ศุกร ของสัปดาห และ จะปด
บริการชวงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน) วีร  บุรุษตลอดกาลของชาว
เวียดนาม ผูท่ีรวมเวียดนามเปนประเทศ และยังเปนผูประกาศเอกราช
ใหกับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี ซ่ึง
ไดทําการเก็บรักษาศพไวเปนอยางไมใหเนาเปอย โดยมีเจาหนาท่ี
ดูแลและคอนขางเขมงวด ชมทําเนียบประธานาธิบดี ท่ีทางรัฐบาล
เวียดนามสรางให ทานโฮจิมินห แตทานไมอยู ทานเลือกท่ีจะอยู
บานไมหลังเล็กซ่ึงอยูหลังทําเนียบแทนทําเนียบแหงนี้จึงเปนสถานท่ีรับแขกบานแขกเมืองแทน ชม 
พิพิธภัณฑโฮจิมินห พิพิธภัณฑแหงนี้ออกแบบและกอสรางโดยชางจากรัสเซีย เปนสถานท่ีเก็บรวมรวบ
เรื่องราว ตาง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห ต่ังแตเด็กจนกระท่ังเติบโตและขั้นตอนการปฏิวัติและกอบกูเอก
ราชจนถึงวาระสุดทายของชีวิตท่ีปลดปลอยประกาศเอกราชใหชาวเวียดนาม ชมวัดเจดียเสาเดียว วัดรูปทรง
ดอกบัวต้ังอยูกลางสระบัว วัดแหงนี้สรางขึ้นเพื่อถวายเปนพุทธบูชาใหแก เจาแมกวนอิม โดยตํานานไดกลาว
วา ไดมีกษัตริยองคหนึ่งอยากไดพระโอรสมากและรอมาเปนเวลานานยังคงไมสมหวังสักทีจนคืนหนึ่งไดสุบิน
เห็นพระโพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎท่ีสระดอกบัวและไดประธานโอรสใหกับพระองค หลังจากนั้นไมนาน
พระองคก็ไดมีพระโอรสสมใจจึงไดสรางวัดแหงนี้ขึ้นกลางสระบัวเพื่อเปนการขอบคุณพระโพธิสัตวกวนอิม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  หลังอาหารนําทานชม วัดกวานแถงห (Quan Thanh Temple) ท่ี

สรางขึ้นในสมัยราชวงศหลี ภายในมีระฆังสําริดขนาดใหญ และรูปปน
ของเตริ่นหวู เทพารักษประจําภาคเหนือท่ีมีน้ําหนักถึง 4 ตัน จากนั้นนํา
ทานชม เจดียตรังกอก (Tran Quoc Pagoda) ท่ีเกาแกท่ีสุดใน
เวียดนาม สรางขึ้นในศตวรรษ ท่ี 6 โดนกษัตริย Ly Nam De ครั้งเมื่อมี
การสรางเมืองขึ้นใหม โดดเดนดวยเจดียทรงสูง และยังมีตนศรีมหาโพธิ์ 
ท่ีเปนของขวัญจากอินเดียปลูกไวดวย ต้ังอยูท่ี เฟอทานเนียน บาดิงห
ดิสทริค เท่ียวชมวิห  ารวรรณกรรม เปนโรงเรียนของพวกขุนนาง ตัว
อาคารและการตกแตงดานในสรางตามหลักฮวงจุยเชนเดียวกับจีน มี
ประดิษฐานรูปขงจ้ือและศิษย 
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  จากนั้นนําทานชอปปงท่ี ตลาดดงซวน  (Dong Xuan) เปนตลาดเกาในเขตฮวานเขียนของเมืองฮานอย
เริ่มแรกนั้จัดต้ังโดยการบริหารงานของฝรั่งเศสในป 1889 และได  มีการปรับปรุงซอมแซมมาหลายครั้ง ครั้ง
สุดทายคือในป 1994 ท่ีเกิดไฟไหมครั้งใหญจนเกือบจะเผาตลาดท้ังหมด ปจจุบันตลาดดงซวนเปนตลาดคา
สงสินคาประเภทเส้ือผา เครื่องใชในบานไปจนถึงสินคาอาหารตาง ๆ 

17.00-18.00 น. เขาพิธีเปดงานการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน  ครั้งท่ี 10  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาท่ีพัก  FOTUNA HOTEL IN  HANOI    หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสาม  เขาชมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 10  - อาวฮาลอง - อิสระชอปปงสินคาพ้ืนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  เขาชมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 10   ซึ่งการแขงขันจะมีท้ังวัน  
  หมายเหตุกําหนดการแขงขันทางเวียดนามยังไมไดแจง 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู อาวฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ซ่ึง

จัดวาเปนเขตภูมิประเทศท่ีสวยงามท่ีสุดในเวียดนามและไดรับการ
คัดเลือกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) ใหเปนหนึ่งในมรดกโลกเมื่อป 
พ.ศ. 2537 ระหวางทางชมทัศนียภาพของหมูบานในชนบท และชาวนา
กับควายท่ีกําลังทํางานอยูในทุงนาขาวอันกวางใหญ (ระหวางการ
เดินทางแวะรานคา อิสระพักผอนคลายอิ  ริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกจากทางรานคา)  นําทานเท่ียวชมตลาด HON GAI  อิสระชอป
ปงตามอัธยาศัย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร...นําทานอิสระชอปปงสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีตลาดกลางคืน 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเปนกระเปา หรือสินคาพื้นเมืองตาง ๆ มากมาย 

  นําทานเขาท่ีพัก นําทานเขาท่ีพัก HERITAGE  HOTEL IN HALONG  หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีส่ี  ลองเรือชมอาวฮาลอง - รานของท่ีระลึกจากงานหัตถกรรของคนพิการ – ฮานอย – กรุงเทพ ฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสูทาเรือเพื่อ ลองเรือชมความงดงามของ อาวฮาลอง หมายถึงอาวท่ีมังกรโบราณเคยมารอนลงใน

อาวนี้ เมืองครั้งดึกดําบรรพ เชิญทานสัมผัสจากความงดงามและ
สมบูรณของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับการขึ้นทะเบียน เปนมรดกโลก
ทางธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเมื่  อป พ.ศ. 2537 สัมผัสความ
มหัศจรรยของธรรมชาติท่ีไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตา
นับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม ผานเกาะตางๆ ท่ีมี
รูปรางแปลกตา ลักษณะท่ัวไปของอาวฮาลองนั้นประกอบไปดวยเกาะ
เล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 เกาะ และมีเนื้อท่ีกวา 4,000 ตาราง
กิโลเมตร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอาวตังเก๋ียของทะเลจีนใต นําทานเขา
ชม ถ้ํานางฟา ชมหินงอกหินยอยตางๆภายในถ้ํา ท่ีประดับตกแตงดวยแสง สีสวยงาม หินแตละกอนจะมี
ลักษณะคลายกับสัตวตามแตทานจินตนาการ ชม กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสรางแพและกะชังไว
สําหรับเล้ียง กุง หอย ปู ปลา เพื่อใหนักทองเท่ียวสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสด ๆ ไดจากท่ีนี่ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  **เมนู อาหารทะเลสด ๆ  
บาย  หลังอาหารนําทานเดินทางกลับสู กรุงฮานอย โดยรถโคชปรับอากาศ โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

(โดยระหวางแวะชมศูนยหัตกรรมของคนพิการ) เลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก และสินคาพื้นเมืองมากมายเปนการ
อุดหนุนชวยเหลือผูพิการเหลานี้  เดินทางเขาตัวเมืองกรุงฮานอย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  ...ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
20.25 น.  เหิรฟากลับกรุงเทพ ฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG565 
22.15 น.  ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
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อัตราคาบริการ  8 ทาน 10 ทาน 15 ทาน 20 ทาน 

ผูใหญพักหองละ 2 ทาน     25,500     24,500     22,500      21,500 
พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ       4,000       4,000       4,000        4,000 

*** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการเร ียกเก ็บคาธรรมเนียมน้ําม ันเพ ิ่มจากสายการบิน *** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา  
3. คาอาหาร คาเขาชม คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการ  
4. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย 
2. คาทําหนังสือเดินทางเลมสีเหลืองของคนจีนและคาแจงเขา แจงออกสําหรับทานท่ีถือตางดาว 
3. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน 
4. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
5. คาทิปไกด, คนขับรถ และพนักงานยกกระเปา      
6. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 
เง่ือนไขการชําระเงิน  :  กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท กอนการเดินทาง 45 วัน  

     ชําระสวนท่ีเหลือกอนการเดินทาง 14 วัน 
 
การยกเลิก :   ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 - 15 วัน  หักคามัดจํา  5,000 บาท 

   ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - 7 วัน หักคาใชจาย 75 % ของราคาทัวร 
   ยกเลิกกอนการเดินทาง 6  วัน หักคาใชจาย 80-100 % ของราคาทัวร 

 
หมายเหตุ :       รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึงถึงประโยชนและ 

  ความปลอดภัยของทานเปนสําคัญท่ีสุด ทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ /  
  หามเขาประเทศ / การนําส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอ 
  ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเท่ียวบิน ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได  
  ไมวาจํานวนท้ังหมด หรือ บางสวน **บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการ ท้ังนี้ขึ้นอยู 
  กับสภาวะอากาศ การเมือง และ สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ 
  ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียน**  

 
 
 
 
 


	*** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเพิ่มจากสายการบิน ***

