
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนั

ที่ 
โปรแกรมทัวร ์

อาหาร 
โรงแรม 

เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมือง

นิงห์บิงห์ 
   

HOA LU HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

2 
ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองห่านาม – วัดตามจุ๊ก – 

ล่องเรือโบราณ – เมืองมกโจว 
   

MUONG THANH 

HOLIDAY 

หรือเทียบเท่า  

3 

สะพานกระจก – ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – 

ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 

สาย 

   
LAROSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 

ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานโฮ

จิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุง

โฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอยไบ – 

สนามบินสุวรรณภูมิ 
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** รายการทัวรข์า้งตน้อาจมีการสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม ** 



 
 

 

 
 

BKK  HAN HAN  BKK 

  

VN610 12.20 14.20 VN619 15.40 17.55 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟล์ททีค่อนเฟริ์มจากเจา้หนา้ที่ทุก

ครัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทัวร์/ทา่น 

พักห้องละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทัวร์เด็ก 

ไมม่เีตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ป ี

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

27 – 29 ตุลาคม 2565 

ไป VN614 12.35-14.35 

กลบั VN619 15.40-17.55 

15,990 14,990 4,000 

28 – 31 ตุลาคม 2565 

ไป VN610 11.50-13.50 

กลบั VN619 15.40-17.55 

15,990 14,990 4,000 

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

กลบั 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 

โปรแกรมเดินทาง 4 วนั 3 คืน : โดยสายการบิน 

VIETNAM AIRLINES (VN) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อัตราคา่บรกิาร 



 
 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท/

ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคา

โปรโมชั่นต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน า

เท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท า

ความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร)์ 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา 

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 

8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

  



 
 

 

 

Day1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนินอยไบ – เมืองนงิห์บงิห์ 

09.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM 

AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกในการ

เช็คอินให้แก่ท่าน  

12.20 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

เท่ียวบินที่ VN610 (บริหารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.20 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นน าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ

กระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ 

 หลังจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINH BINH) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทาง

ธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิ

ทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ า และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือ

กันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก 

เดียนเบียนฟู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) 

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก HOA LU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 
 

Day2 ลอ่งเรอืนงิห์บงิห ์– เมอืงห่านาม – วัดตามจุก๊ – ลอ่งเรอืโบราณ – เมอืงมกโจว 

เช้า บริกาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ (NINH BINH 

BOAT) เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นสถานที่ถ่ายท า

ภาพยนต์ชื่อดัง “KONG SKULL ISLAND” ตั้งอยู่ทาง

ตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ 

เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน 

แม่น้ าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ า และยัง

ถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงท าให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่า

ชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่น

ฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ท าให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ น า

ท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วง

แรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขา

สองฝั่งแม่น้ า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏ

ในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลิน

ของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ 

ล่องผ่านท้องน้ า  ชมทัศนียภาพของภู เขาน้อยใหญ่ 

สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่ง

หญ้าคาบ้างสลับกันไป เป็นสถานที่ท่องเทียว 

 

 

 

  



 
 

 

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองห่านาม (HANAM) เป็นเมืองมีนิคมอุตสาหกรรมรวม 8 แห่ง ส่วน

ใหญ่เป็นของญี่ปุ่น เกาหลีจึงไม่ต้องแปลกใจถ้ามาห่านามด้วยมอเตอร์เวย์  และเห็นการพัฒนาโลจิ

สติกส์ของเมืองเป็นระยะ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม  

น าท่านเดินทางสู่  วัดตามจุ๊ก (TAM CHUC TEMPLE) 

หรือที่ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อค้นคว้า

ดินแดนแห่งพุทธศาสนา วัดแห่งนี้เป้นวัดที่มีพื้นที่กว้างถึง 

5พันเฮกตาร์ รวมสระน้ าที่กว้าง ใหญ่เขาหินธรรมชาติและ

ป่าดงดิบ มีสิ่งปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ 

วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ประชุม

นานาชาติกลางสระน้ า 

 

น าท่าน ล่องเรือโบราณ (RIVER ANCIENT) เพื่อเดินทาง

สู่ ภ ายในของวั ด  เป็ น เ รื อ  2 ชั้ นขนาดใหญ่  รั บส่ ง

นักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 30-40 ท่านเลยทีเดียว ระหว่างทาง

ท่านจะได้พบกับวิวภูเขา อ่าวแห่งนี้ที่กว้างใหญ่ และความ

สวยงามของวัดด้วยวิวแบบพาโนราม่า น าท่านล่องเรือ

พร้อมชิมน้ าชาเวียดนามและได้ชมความงามของแลนด์

มาร์กแห่งใหม่ของเวียดนาม 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมกโจว (MOC CHAU) เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา อากาศ

บริสุทธิ์และมีความสวยสดงดงามของธรรมชาติ เป็นเมืองในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เป็น

เมืองที่มีอากาศเย็นสบาย ๆ ตลอดทั้งปี และด้วยเหตุนี้ท าให้ที่นี้เป็นแหล่งเพราะปลูกดอกไม้นานา

ชนิด จนได้รับฉายาว่าเมืองแห่งดอกไม้นานาพันธุ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่าง

ทางน าท่านชมสินค้า OTOP ร้านเยื่อไผ่ 

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก MUONG THANH HOLIDAY ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

   
 

  



 
 

 

 

Day3 สะพานกระจก – ไร่ชามกโจว – เมอืงฮานอย – ชมทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอ็กเซนิ – ถนน 36 

สาย 

เช้า บริกาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  สะพานกระจก (BACH LONG) ที่มี

ขนาดยาวที่สุดในโลก ทางจะวันตกเฉียงเหนือของ

จังหวัดเซินลา (SON LA) สะพานที่มีชื่อว่า “บาจลอง” มี

ความยาว 632 เมตร สะพานตั้งอยู่ระหว่างป่าหุบเขาที่

มกโจว ชื่อของสะพานมีความหมายว่ามังกรขาว สะท้อน

ผ่านวัสดุที่ท าสะพานเป็นโลหะที่มีสีขาวยึดพื้นด้วยกระจก

ใส  มี ความสู ง จากพื้ นดิ นราว  150  เมตร  รองรั บ

นักท่องเที่ยวได้ครั้ง 450 คนพื้นกระจกท าจากกระจกเทม

เปอร์ เป็นกระจกนิรภัยชนิดนึงที่ผลติดจากบริษัทแชง โก

แบง จากประเทศฝรั่งเศส วิวโดยรอบสะพานกระจกนี้โอบ

ล้อมไปด้วยภูเขาและหุบเขา สะพานดังกล่าวก าลังถูก

บั นทึ กใน  Guinness World Records เนื่ อ งจาก เป็ น

สะพานที่ยาวที่สุดในโลกทุบสถิติทุกสะพานที่เคยมีมา 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ไรช่ามกโจว เป็นเอกเอกลักษณ์ของเมืองมกโจวที่ไม่ควรพลาด ไร่ชาแห่งนี้

นอกจากท่านจะได้สัมผัสอากาศธรรมชาติ ท่านยังได้พบกับไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และท่ีเป็นที่

โดดเด่นมากที่สุดก็คือรูปทรงหัวใจ ที่ไร่ชาแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่งให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย 

       เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ าแดง ปฐม

กษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกร

เหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เมื่อตกเป็นส่วน

หนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 

ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็น

เมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของ

เวียดนามในปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ง

นี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามท าสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้

สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้

พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้

พระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท า

สงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว 

พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ 

 

น าท่านชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) 

โดยวัดแห่งนี้มีอีกชื่อวัด วัดเนินหยก ภายในวัดมี

วิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนและตะพาบใน

ต านาน ซึ่งเชื่อกันว่าตะพาบตัวนี้เป็นตัวที่น าดาบลง

ทะเลสาบคืนดาบจนเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืน

ดาบในปัจจุบัน  และยังมีอนุสาวรีย์ของ ตรันคว็

อกตวน แม่ทัพที่คอยสู้รบกับทหารมองโกเลียใน

สมัยที่เวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 

อิสระท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มี

สินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า 

เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือมุม

ถ่ายรูปสวยๆ มากมาย 

 

 

ค่ า        บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

ที่พัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 

 

Day4 ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – 

เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริกาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม ทะเลสาบตะวันตก (WEST LAKE) เป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย 

ทะเลสาบตะวันตกมีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวง 

และเป็นสถานที่ที่นิยมส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ นอกจากนี้ทะเลสาบ ยังล้อมรอบ

ด้วยสถานที่ส าคัญมากมายในประวัติศาสตร์ของกรุงฮานอย เช่น ก๊วกเจดีย์ วัดกว่านแถ่งห์ เป็นต้น 

 น าท่านชม เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN QUOC) ป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับ

ทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และ

บรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ต้นมหาโพธิ์ใหญ่ เป็นอีกจุดส าคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะตามประวัติการเกิดขึ้นก็คือ 

เป็นต้นโพธิ์ที่น ามาจากประเทศอินเดีย ที่ได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย และมีความเชื่อกันว่า 

ต้นมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นที่มีจุดก าเนิดสืบต่อจากต้นโพธิ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งตรัสรู้ มีการ

สร้างฐานล้อมต้นโพธิ์ไว้ และประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 

 น าท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตั้งอยู่ที่จัตุรัส

บาดิงห์ จัตุรัสกลางเมืองนี้เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านค าประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่ง

เสสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน 

  



 
 

 

 

น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL PALACE) เป็นอาคารทรงโคโลเนียลสี

เหลือง ที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1901 เพื่อใช้เป็นที่ท าการของผู้ส าเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแห่ง

อินโด-ไชน่า ที่นี่เป็นสถานที่ท างานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นที่

รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ท าเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้ า 

น าท่านชม บ้านพักลุงโฮ (Ho CHI MINH HOUSE) ด้านหลังท าเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮ

ใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลังนี้เป็น

สถานที่ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนส าคัญๆ 

วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและ

ห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่งอยู่อย่างสมถุและเป็นโสดมาตลอดชีวิต 

น าท่านสักการะ เจดีย์เสาเดียว (ONE PILLAR PAGODA) ตั้งอยู่ใกล้บ้านลุงโฮ ชาวเวียดนาม

เรียกว่า จั่วโมดโกด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 วัดเจดีย์เสาเดียวสร้างเป็นศาลา

เก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในศาลา

ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย หลังจากนั้นน า

ท่านสู่ ร้านของฝากเวียดนาม เพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ท่าน และคนที่ท่านรัก 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ... เฝอเวียดนาม !! 

15.40 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

เท่ียวบินที่ VN619 

17.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

  



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 


