
 
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24634 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
  

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์    
HOA LU HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

2 
ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองห่านาม – วัดตามจุ๊ก – ล่องเรือโบราณ – เมือง
มกโจว    

MUONG THANH HOLIDAY 
หรือเทียบเท่า  

3 
สะพานกระจก – ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – 
วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย    

LAROSA HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

4 
ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบ
ประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอยไบ – 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

 PHO NOODLE   

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม ** 



 
 

 

 
 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
VN610 12.20 14.20 VN619 15.40 17.55 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทที่คอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 
ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

27 – 29 ตลุาคม 2565 
ไป VN614 12.35-14.35 

กลับ VN619 15.40-17.55 
15,990 14,990 4,000 

28 – 31 ตลุาคม 2565 
ไป VN610 11.50-13.50 

กลับ VN619 15.40-17.55 
15,990 14,990 4,000 

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2565 
ไป VN614 12.35-14.35 

กลับ VN619 15.40-17.55 
15,990 14,990 4,000 

05 – 08 พฤศจกิายน 2565 15,990 14,990 4,000 

08 – 11 ธันวาคม 2565 17,990 16,990 4,000 

15 – 18 ธันวาคม 2565 16,990 15,990 4,000 

23 – 26 ธันวาคม 2565 17,990 16,990 4,000 

24 – 27 ธันวาคม 2565 17,990 16,990 4,000 

05 – 08 มกราคม 2566 14,990 13,990 4,000 

07 – 10 มกราคม 2566 14,990 13,990 4,000 

14 – 17 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,000 

26 – 29 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,000 

28 – 31 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,000 
 
 
  

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 
ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,000 

11 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,000 

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,000 

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,000 

25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,000 

02 – 05 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,000 

09 – 12 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,000 

11 – 14 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,000 

17 – 20 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,000 

24 – 27 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,000 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 

 
สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 
8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
  



 
 
Day1 สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ 

09.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การ
ต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน  

12.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610 (บริหารอาหาร และเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

14.20 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตาม
รายการ 

 หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINH BINH) เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นท่ีชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูก
ขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่า
เป็นเมืองศักดิ์สิทธ์ิ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพข้ึนท่ีนี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HOA LU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
Day2 ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองห่านาม – วัดตามจุ๊ก – ล่องเรือโบราณ – เมืองมกโจว 

เช้า บริกาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ (NINH BINH BOAT) เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดัง “KONG SKULL ISLAND” ตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของ
ยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วย
ผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเ้ห็น
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทำให้สถานท่ีแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นำท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น 
ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาว
หลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลิน
ของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่านท้องน้ำ ชมทัศนียภาพ
ของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้าง
สลับกันไป เป็นสถานท่ีท่องเทียว 

 

 
 



 
 
นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองห่านาม (HANAM) เป็นเมืองมีนิคมอุตสาหกรรมรวม 8 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นของญี่ปุ่น เกาหลีจึงไม่ต้องแปลกใจถ้ามาห่า
นามด้วยมอเตอร์เวย์  และเห็นการพัฒนาโลจิสติกส์ของเมืองเป็นระยะ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม  
นำท่านเดินทางสู่ วัดตามจุ๊ก (TAM CHUC TEMPLE) หรือที่ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู ่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อค้นคว้า
ดินแดนแห่งพุทธศาสนา วัดแห่งนี้เป้นวัดท่ีมีพื้นท่ีกว้างถึง 5พันเฮกตาร์ รวมสระน้ำที่กว้าง 
ใหญ่เขาหินธรรมชาติและป่าดงดิบ มีสิ่งปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ วิหาร
ฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ 

 
นำท่าน ล่องเรือโบราณ (RIVER ANCIENT) เพื่อเดินทางสู่ภายในของวัด เป็นเรือ 2 ช้ัน
ขนาดใหญ่ รับส่งนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 30-40 ท่านเลยทีเดียว ระหว่างทางท่านจะได้พบ
กับวิวภูเขา อ่าวแห่งนี้ที่กว้างใหญ่ และความสวยงามของวัดด้วยวิวแบบพาโนราม่า นำ
ท่านล่องเรือพร้อมชิมน้ำชาเวียดนามและได้ชมความงามของแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ
เวียดนาม 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมกโจว (MOC CHAU) เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา อากาศบริสุทธ์ิและมีความสวยสดงดงามของธรรมชาติ เป็นเมือง
ในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบาย ๆ ตลอดทั้งปี และด้วยเหตุนี้ทำให้ท่ีนี้เป็นแหล่งเพราะปลูกดอกไม้นานาชนิด จนได้รับ
ฉายาว่าเมืองแห่งดอกไม้นานาพันธุ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ระหว่างทางนำท่านชมสินค้า OTOP ร้านเย่ือไผ่ 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MUONG THANH HOLIDAY ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

   
 
  



 
 
Day3 สะพานกระจก – ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคนืดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย 

เช้า บริกาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ สะพานกระจก (BACH LONG) ที่มีขนาดยาวท่ีสุดในโลก ทางจะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัดเซินลา (SON LA) สะพานที่มีชื่อว่า “บาจลอง” มีความยาว 632 
เมตร สะพานตั้งอยู่ระหว่างป่าหุบเขาที่มกโจว ชื่อของสะพานมีความหมายว่ามังกรขาว 
สะท้อนผ่านวัสดุที่ทำสะพานเป็นโลหะที่มีสีขาวยึดพื้นด้วยกระจกใส มีความสูงจากพื้นดิน
ราว 150 เมตร รองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้ง 450 คนพื้นกระจกทำจากกระจกเทมเปอร์ 
เป็นกระจกนิรภัยชนิดนึงที่ผลติดจากบริษัทแชง โกแบง จากประเทศฝรั่งเศส วิวโดยรอบ
สะพานกระจกนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาและหุบเขา สะพานดังกล่าวกำลังถูกบันทึกใน 
Guinness World Records เนื่องจากเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกทุบสถิติทุกสะพานที่
เคยมีมา 

 
 นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชามกโจว เปน็เอกเอกลักษณ์ของเมืองมกโจวทีไ่ม่ควรพลาด ไร่ชาแห่งนี้นอกจากท่านจะไดส้ัมผัสอากาศธรรมชาติ ท่านยังได้พบกับ

ไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และที่เป็นท่ีโดดเด่นมากทีสุ่ดก็คือรูปทรงหัวใจ ท่ีไร่ชาแห่งนี้ยังมีผลิตภณัฑท์้องถิ่งให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 
1553 โดยใช้ช่ือว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโด
จีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยก
ออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามใน
ปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
นำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้
รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เ มื่อ
ได้มาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไดค้าบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมา
นั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน 
ณ ทะเลสาบแห่งนี้  



 
  
นำท่านชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแห่งน้ีมีอีกช่ือวัด วัด
เนินหยก ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนและตะพาบในตำนาน ซึ่ง
เชื่อกันว่าตะพาบตัวนี้เป็นตัวที่นำดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเป็นที่มาของช่ือ
ทะเลสาบคืนดาบในปัจจุบัน และยังมีอนุสาวรีย์ของ ตรันคว็อกตวน แม่ทัพที่
คอยสู้รบกับทหารมองโกเลียในสมัยที่เวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระท่านช้อปปิ ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือมุม
ถ่ายรูปสวยๆ มากมาย  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 
Day4 ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอยไบ – สนามบิน

สุวรรณภูมิ 

เช้า บริกาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านชม ทะเลสาบตะวันตก (WEST LAKE) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตกมีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร 

เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ที่สุดของเมืองหลวง และเป็นสถานท่ีที่นิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ นอกจากน้ีทะเลสาบ ยังล้อมรอบด้วยสถานที่
สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์ของกรุงฮานอย เช่น ก๊วกเจดีย์ วัดกว่านแถ่งห์ เป็นต้น 

 นำท่านชม เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN QUOC) ป็นวัดที่อยู ่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ต้นมหา
โพธิ์ใหญ่ เป็นอีกจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะตามประวัติการเกิดขึ้นก็คือ เป็นต้ นโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดีย ที่ได้รับมอบจาก
นายกรัฐมนตรีอินเดีย และมีความเช่ือกันว่า ต้นมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นท่ีมีจุดกำเนิดสืบต่อจากต้นโพธิ์ท่ีเจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งตรัสรู้ มีการสร้างฐาน
ล้อมต้นโพธิ์ไว้ และประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 

 นำท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสกลางเมืองนี้เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่งเสสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน 

  



 
 

นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL PALACE) เป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1901 เพื่อใช้เป็นที่ทำ
การของผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแห่งอินโด-ไชน่า ที่นี่เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมือง
ของเวียดนาม รอบๆ ทำเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้ำ 
นำท่านชม บ้านพักลุงโฮ (Ho CHI MINH HOUSE) ด้านหลังทำเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 จนกระทั่ง
วาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลังนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสำคัญๆ 
วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่งอยู่อย่างสมถุและเป็นโสดมาตลอด
ชีวิต 
นำท่านสักการะ เจดีย์เสาเดียว (ONE PILLAR PAGODA) ตั้งอยู่ใกล้บ้านลุงโฮ ชาวเวียดนามเรียกว่า จั่วโมดโกด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 10 วัดเจดีย์เสาเดียวสร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภ ายในศาลา
ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย หลังจากนั้นนำท่านสู่ ร้านของฝากเวียดนาม เพื่อเป็นของที่ระลึก
แก่ท่าน และคนท่ีท่านรัก 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ... เฝอเวียดนาม !! 
15.40 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินท่ี VN619 
17.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
  



 





 



 



 

                                           หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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