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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ทองแดนมงักรอุษาอาคเณย 

สืบสานอารยธรรม  แดนมรดกโลก 

 กรุงฮานอย-อาวฮาลองเบย-เมอืงเว-เมืองดานัง-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก 

นครโฮจิมนิหซิตี-้อุโมงคกูจี 

 

 

 

  

 

 

10.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ 

 นัดหมายอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้นที่ 4 ประตูขาเขาอาคาร หมายเลข 6 

 เคานเตอรสายการบิน  “เวียดนาม แอรไลน”  (VN)  เช็คอิน แถว L เคานเตอรหมายเลข L 5-12 

 โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯ  คอยตอนรับใหบริการ และอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

 ในเร่ืองเอกสาร และสัมภาระในการเดินทางใหกับทุกทาน 

 เช็ค-อิน  สงมอบกระเปาเดินทาง-สัมภาระ  ตรวจสอบบัตรท่ีน่ัง-หนังสือเดินทางวีซา 

หมายเหตุ การเตรียมตัวกอนข้ึนเคร่ือง  ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

ไมอนุญาต ใหผูโดยสารนําสัมภาระใสกระเปาติดตัวถือข้ึนเคร่ือง อาทิ มีด สนับมือ  วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ  ไมขีดไฟ  

และส่ิงคลายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑขนาดเกิน 100 มล.  เจล  สเปรย  ยาสีฟน  นํ้าหอม  แชมพู

สระผม  รวมถึงอาหารเหลว  หากเจาหนาท่ีตรวจพบจะถูกยึดไวท่ีสนามบิน โดยไมมีขอตอรอง 

 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ-ฮานอย-ฮาลองเบย (เมืองมรดกโลก) 
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11.55 น. เหินฟาสู…ฮานอย  โดยสายการบิน  เวียดนามแอรไลน   

13.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนอยไบ   กรุงฮานอย  ประเทศเวียดนาม 

 (ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร) 

 บริการของ “มายด ทัวร  จัดรถโคชปรับอากาศรอรับทานท่ีสนามบิน 

จากน้ัน นําทานออกเดินทางสู….เมืองฮาลอง  เมืองมรดกโลก  

จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก  ณ โรงแรม แกรนด ฮาลอง (GRAND HALONG HOTEL) หรือระดับเดียวกัน 

 ถวายน้ําปานะ  /  รับประทานอาหารค่ํา  ณ  ภัตตาคาร  /  พักคางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

06.00 น. ถวายภัตตาหารเชา  /   รับประทานอาหารเชา  ท่ีโรงแรม 

07.00 น. นําทานออกเดินทางสู…..ทาเรือ เพ่ือลองเรือโบราณชื่นชมความงามของอาวฮาลอง  

จากน้ัน นําชมถํ้าสวรรค  “โดงเทียน”  ท่ีงดงามจับใจดวยหินงอกหินยอยมากมาย 

10.45 น. ถวายภัตตาหารเพล /  รับประทานอาหารกลางวัน (แบบซีฟูด บนเรือ)  

 ทามกลางบรรยากาศโรแมนติคกลางอาวฮาลอง  

12.00 น. นําทานออกเดินทางสู…เมืองฮานอย  

15.30 น. เดินทางถึงเมืองฮานอย  

 - นําชมเจดียเสา 

 - นําชมทะเลสาบคืนดาบ  

จากน้ัน อิสระใหทานชอปปงเลือกซ้ือผลิตภัณฑสินคา  ยานถนน  36  สาย 

19.00 น. นําชมการแสดง  “ระบําตุกตาใตนํ้า”  หรือการชิดหุนกระบอกนํ้าแบบพ้ืนบาน   

20.00 น. ถวายนํ้าปานะ / รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม ฮานอย  (HANOI HOTEL) หรือระดับเดียวกัน 

พักคางคืน 

 

 

 

วันที่ 2 อาวฮาลอง-ฮานอย 
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03.00 น. บริการปลุกทางโทรศัพท 

04.00 น. นําทานออกเดินทางสู…สนามบินเมืองฮานอย 

07.10 น. ออกเดินทางสู…เมืองเว  โดยสายการบินภายในประเทศ   

06.00 น. ถวายภัตตาหารเชา / รับประทานอาหารเชา (อาหารกลอง) 

 เดินทางถึงทาอากาศยานเมืองเว  เมืองหลวงเกาของเวียดนาม 

 บริการของ “มายด ทัวร  จัดรถโคชปรับอากาศรอรับทานท่ีสนามบิน 

เชา นําชมนครตองหาม หรือพระราชวังหลวงของจักรพรรดิราชวงศเหวียน (NGUYEN  DYNASTY)  

จากน้ัน นําทานคารวะสุสานไคด่ิงห  

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บาย ชมวัดเจดียเทียนมู  เจดียเกาแกท่ีเปรียบเสมือนศูนยรวมจิตใจชาว 

 - นําทานลองเรือชมความงามอันสงบเยือกเย็นของลําน้ําหอม แมนํ้าท่ีมีกวีโบราณมากมาย 

จากน้ัน นําทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองหัตถกรรมท่ีระลึกของเมืองเว   

18.00 น. ถวายนํ้าปานะ  /  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    

จากน้ัน เดินทางสู…..เมืองโบราณฮอยอัน  เมืองโบราณท่ีคงเสนหมนต 

จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม ฮอยอัน เทลส  (HOIAN  TRAILS  HOTEL)  

 หรือระดับเดียวกัน / พักคางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

06.00 น. ถวายภัตตาหารเชา  /  รับประทานอาหารเชา ท่ีโรงแรม 

เชา นําทานชมเมืองโบราณฮอยอัน  จากน้ันชมบานโบราณทุงฮึง  

 

วันที่ 3 กรงุฮานอย-เว-ฮอยอัน 

วันที่ 4 ฮอยอัน-ดานงั-โฮจิมินหซิตี้ (ไซงอน) 
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11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บาย นําทานออกเดินทางสู…เมืองดานัง  

15.00 น. เดินทางถึงเมืองดานัง   เมืองอันดับ  4  ของประเทศ  และเปนเมืองทาท่ีสําคัญท่ีสุด 

 ระหวางทางนําชมภูหินออนทิวเขาแหงธาตุท้ังหา   

จากน้ัน นําชมพิพิธภัณฑจาม  สถานท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวัติศาสตร  จากน้ันยังพอมีเวลา ใหทานอิสระเลือกซ้ือ

สินคาพ้ืนเมืองท่ีตลาดเมืองดานัง 

17.30 น. ถวายนํ้าปานะ  /  รับประทานอาหารคํ่า  ณ  ภัตตาคาร 

18.30 น. นําทานออกเดินทางสู…สนามบินเมืองดานัง 

19.50 น. ออกเดินทางสู…นครโฮจิมินห  โดยสายการบินภายในประเทศ   

21.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยาน ตัน เซิน ยัด นครโฮจิมินห 

 บริการของ “มายด ทัวร  จัดรถโคชปรับอากาศรอรับทานท่ีสนามบิน 

จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม วินเซอร (WINDSOR PLAZA HOTEL)  / พักคางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

06.30 น. ถวายภัตตาหารเชา / รับประทานอาหารเชา ท่ีโรงแรม 

07.30 น. นําทานออกเดินทางสู….อําเภอกูจีโดยรถโคชปรับอากาศ   

 ชมความนาท่ึงของอุโมงคใตดิน  เมืองกูจี  

11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บาย นําทานชมนครโฮจิมินห  หรือสมญานามวา  เมืองปารีสตะวันออก 

จากน้ัน นําทานผานชมโบสถนอรตรดาม   คารวะอนุสาวรียประธานาธิบดี 

 โฮจิมินห  หรือทานลุงโฮ    

- นําชมทําเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใตในอดีต   

- นําคณะเดินทางสูพิพิธภัณฑสงคราม   

- จากน้ัน อิสระใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึก  และสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิดเชนเฟอรนิเจอรฝงมุก  ผาไหม ของ

แกะสลัก ณ ยานตลาดเบียนถั่นห 

 

วันที่ 5 นครโฮจิมินหซิตี้ (ไซงอน) – กูจี - นครโฮจิมนิหซิตี ้
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19.30 น. ถวายนํ้าปานะ  /  รับประทานอาหารคํ่า ณ บนเรือ  พรอมชมทัศนียภาพยามราตรีริมฝงแมนํ้าไซงอน  

จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม วินเซอร (WINDSOR PLAZA HOTEL)/  พักคางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

06.30 น. ถวายภัตตาหารเชา  /  รับประทานอาหารเชา ท่ีโรงแรม 

07.30 น. นําทานออกเดินทางสู…ทาอากาศยานนานาชาติโฮจิมินหซิตี้ 

11.40 น. ออกเดินทางกลับสู….กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอรไลน    

13.10 น.  เดินทางกลับถึงทาอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ  พรอมดวยประสบการณ 

 และการเดินทางอันประทับใจบริการของ “มายด ทัวร”  อําลาทุกทานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 6 นครโฮจิมินหซิตี้ (ไซงอน) - กรุงเทพฯ 


	จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่….เมืองฮาลอง  เมืองมรดกโลก
	ถวายน้ำปานะ  /  รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  /  พักค้างคืน


