ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel: 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

2 ท่ านออกเดินทาง ได้ ตงั ้ แต่ วันนี ้ – เมษายน 2558
ฮาลองเบย์ – ถา้ นางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ –
สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง็อกเซิน – หุ่นกระบอกนา้ – สุสานโฮจิมินห์ –
บ้ านโฮจิมนิ ห์ – พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมนิ ห์ – พิพธิ ภัณฑ์ สงคราม – ช้ องปิ ้ งย่ านการค้ า 36 สาย
วันแรก
09.30 น.
12.20 น.
14.10 น.

กรุ งเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองไนท์ มาร์ เก็ต
พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ L ประตู 6 โดยสายการบินเวียดนาม แอร์
ไลน์ (VN) ลูกค้ าทําการเชคอินและรับบัตรโดยสารด้ วยตนเอง
เดินทางสู่ เมืองฮานอย โดย เวียดนาม แอร์ ไลน์ (VN) เที่ยวบินที่ VN610
ถึงท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นําท่านเดินทางข้ าม
แม่นํ ้าแดง แม่นํ ้าสายลอยฟ้าที่อยูส่ งู กว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่
ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปั จจุบนั ใช้ เฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุงฮานอยในอดีตได้ รับการ
กล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ ในเอเชีย เรี ยกกันว่า “Little Parris” เป็ นเมืองหลวงที่ได้ รับการวาง
ผังเมืองไว้ อย่างดี มีทะเลสาบและแม่นํ ้าล้ อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึง
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คํ่า

ได้ ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่ นด้ วยต้ นไม้ ใหญ่ มีอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล
(Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความ
รุ่งโรจน์ให้ นกั เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี ้อย่างไม่เสื่อมคลาย นําท่านเดินทางไปยัง อ่ าวฮา
ลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 กม. ใช้ เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3.50 ชม. ซึง่ กล่าวกันว่าถ้ าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์แบบหาก
ไม่ได้ ไปจังหวัดกว่าง นิงห์ (Quang Ninh) ซึง่ จังหวัดนี ้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือและมีสิ่ง
มหัศจรรย์อย่างหนึง่ ของโลก ซึง่ มีทศั นียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สดุ ในเวียดนาม นัน่ คืออ่าวฮาลอง
(Vinh Halong) ความงามแบบสันโดษของอ่าวนี ้กินเนื ้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้ อยใหญ่
กระจัดกระจายอยูก่ ว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรี ยก ก้ อนหินรูปร่างประหลาดเหล่านี ้จะโผล่ขึ ้นมา
จากทะเล ถํ ้าที่มีอยูม่ ากมายก่อให้ เกิดโลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรื อสําเภาและสําปั น้ ที่
ล่องไปช้ า ๆ บนท้ องนํ ้าในอ่าวแห่งนี ้ช่วงเพิ่มความงดงามให้ ฉากธรรมชาตินี ้มากขึ ้น อ่าวฮาลองโด่งดัง
ขึ ้นมาจากหมูช่ าวตะวันตกจากภาพยนตร์ ฝรั่งเศสเรื่ องหนึ่งเรื่ อง Indochine เดินทางถึงเมืองฮาลอง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึก ที่ ฮาลองไนท์ มาร์ เก็ต ที่ตลาดแห่งนี ้ มีสินค้ าพื ้นเมืองให้ ทกุ ท่านได้
เลือกอย่างมากมาย สินค้ ามีราคาถูก หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งที่ทกุ ท่านจะได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝาก
กลับบ้ าน
พักที่ BLUE SKY HOTEL หรือเทียบเท่ า 3 ดาว (ฮาลอง)

วันที่สอง

ฮาลอง – ล่ องอ่ าวฮาลอง – ถา้ นางฟ้า – เมืองไฮดวง – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน –
ทะเลสาบคืนดาบ – ช้ อปปิ ้ งย่ านการค้ า 36 สาย – ชมโชว์ ห่ นุ กระบอกนา้

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อเพื่อล่ องเรือชมความงดงามของ อ่ าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มงั กรโบราณเคย
มาร่อนลงในอ่าวนี ้เมืองครัง้ ดึกดําบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง
จนทําให้ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัส
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้ แต่งแต้ มด้ วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้ อนเรี ยง
ตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ ชมความงามของ
เกาะแก่งต่างๆ ทังเกาะหมา
้
เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ ลักษณะทัว่ ไปของอ่าวฮาลองนันประกอบไปด้
้
วย
เกาะเล็ก เกาะน้ อยจํานวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื ้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็ นส่วนหนึง่ ของ
อ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นําท่านชม ถา้ นางฟ้า ชมหินงอกหินย้ อยมากมายล้ วนแต่สวยงามและน่า
ประทับใจยิ่งนัก ถํ ้าแห่งนี ้เพิ่งถูกค้ นพบเมื่อไม่นาน มานี ้ ได้ มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ใน
ถํ ้า ซึง่ บรรยากาศภายในถํ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลง
ตัวทําให้ เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาคํ ้าฟ้า พระพุทธรูป ชมกระชังปลา ของ
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คํ่า

ชาวประมงโดยจะสร้ างแพและกะชังไว้ สําหรับเลี ้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเลือกซื ้อ
อาหารทะเลสดๆได้ จากที่นี่
บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (SEAFOOD) พร้ อมกับการชมทัศนียภาพอ่ าวฮาลอง
นําท่านเดินทางกลับสู่ นครหลวงฮานอย โดยระหว่างทาง นําท่านแวะชมศูนย์หตั ถกรรมของคนพิการที่
เมืองไฮดวง (Hai Duong) ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองมากมายเป็ นของฝากคนทางบ้ าน และยัง
เป็ นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการอีกด้ วยถึงเมืองฮานอยนําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ
กลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี ้มีตํานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสู้รบกับประเทศจีน
กษัตริ ย์แห่งเวียดนามได้ สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้ สกั ที ทําให้
เกิดความท้ อแท้ พระทัย เมื่อได้ มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี ้ ได้ มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึง่ ได้ คาบดาบวิเศษ
มาให้ พระองค์ เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้ รับดาบมานัน้ พระองค์ได้ กลับไปทํา
สงครามอีกครัง้ และได้ รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให้ บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ ว
พระองค์ได้ นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้ นําท่านข้ าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสูก่ ลาง
ทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊ อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้ วย ศาลเจ้ าโบราณ และ เต่าสต๊ าฟ
ขนาดใหญ่ ซึง่ มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี ้ คือเต่าศักดิส์ ิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี ้มาเป็ น
เวลาช้ านาน จากนันอิ
้ สระช้ อปปิ ง้ ที่ ย่ านการค้ า 36 สาย (36 Old Streets) แต่ละถนนจะขายสินค้ า
เฉพาะอย่าง เช่น ถนนผ้ าไหม ถนนฝ้าย ถนนกระดาษ ถนนเครื่ องเงิน ถนนนํ ้าตาล เป็ นต้ น นําท่านชม
การแสดง หุ่นกระบอกนา้ ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวใน
โลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่ กระบอก (เชิดจากในนํ ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่ องดนตรี
เวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื่ องราวในชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาว
เวียดนาม และบอกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย ท่านจะได้ ชมเรื่ องราวความรักในเทพนิยาย ความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้ าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา
การแข่งเรื อ โดยใช้ หนุ่ กระบอกนํ ้าทังสิ
้ ้น
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ CWD HOTEL หรือเทียบเท่ า 3 ดาว (ฮานอย)

วันที่สาม ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – บ้ านโฮจิมินห์ – พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว
– วิหารวรรณกรรมวันเหมียว – พิพธิ ภัณฑ์ สงคราม
วิหารวรรณกรรม – พิพธิ ภัณฑ์ สงคราม – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเที่ยวชม สุสานท่ านโฮจิมินห์ (ปิ ดทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ *** ช่ วงวันที่ 5 กันยายน - 5
พฤศจิกายนของทุกปี สุสานปิ ด สามารถถ่ ายหน้ าสุสานเท่ านัน้ ) สุสานของประธานาธิบดีคนแรก
ของเวียดนามที่สร้ างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้ างด้ วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีคา่ ที่
ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทัว่ ประเทศ ด้ านหลังสุสานเป็ นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่ น มีสระนํ ้า
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กลางวัน
15.45 น.
17.35 น.

และ บ้ านท่ านโฮจิมินห์ บ้ านพักหลังสุดท้ ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่แสดงถึงความเป็ นอยูอ่ ย่าง
เรี ยบง่ายและสมถะของท่าน นําท่านชม เจดีย์เสาเดียว เป็ นเจดีย์ไม้ อนั งดงามตังอยู
้ ่บนเสาหินต้ นเดียว
กลางสระนํ ้า สร้ างขึ ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้ าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้ แก่ พระเจ้ าหลีไพไต
ตามพระสุบนิ ของพระองค์ นําท่านชม วิหารวรรณกรรม (Van Mieu) วิหารแห่งนี ้สร้ างในปี 1070 ใน
สมัยพระเจ้ า หลิ ไท โตง เพื่ออุทิศให้ แก่ขงจื ้อในปี 1076 วัดนี ้อยูก่ บั กว็อก ตื่อ ยาม อันเป็ นโรงเรี ยนของ
พวกขุนนางและเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์ตรัน โรงเรี ยนแห่งนี ้ถูก
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น กว๊ อก เวียน หรื อ มหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี 1235 วัน เหมียว เป็ นที่ร้ ูจกั กันในชื่อ
วิหารวรรณกรรม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบินนอยไบ
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ VN613
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ….

อัตราค่ าบริการ(สาหรั บผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทย)
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม

ท่านละ 19,900.ท่านละ 19,900.ท่านละ 19,400.ท่านละ 18,900.ท่านละ 2,500.-

** กรณีชาวต่ างชาติโปรดสอบถาม **
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืนตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel: 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้
 ค่าพักห้ องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าวีซ่าเข้ าเวียดนามสําหรับชาวต่างชาติ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ( วงเงิน 1,000,000 บาทเป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
(กรณีเป็ นชาวต่ างชาติ และคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่ างประเทศ) กรุณาสอบถามค่ าวีซ่า
 ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื ้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึน้
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่ าทิป หัวหน้ าทัวร์ ไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง ส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 7 วันทาการ
1. กรณีท่ เี ป็ นคนไทย ใช้ เอกสาร คือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้ งาน ไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
2. กรณีท่ เี ป็ นชาวต่ างชาติ หรื อคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ใช้ รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 1 รูป
( ห้ ามใช้ รูปถ่ายที่เป็ นสติก๊ เกอร์ ) ในการยื่นวีซ่า (ไม่ รวมค่ าวีซ่า)
*** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทาง
เป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่านํ ้ามันเพิม่ เติมที่สายการบินเรียกเก็บ) ***

