
• เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  

• ชมโชวหุนกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก 

• ชอปปงสินคาพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย 

กําหนดการเดินทาง :  วันที่  6-8  ก.พ.  59 

1. กรุงเทพฯ-ฮานอย  

2. ฮานอย-สุสานลุงโฮ–เจดียเสาเดียว– 
พิพิธภัณฑโฮจิมินห-วัดแหงวรรณกรรม- 
ทะเลสาบคืนดาบ–โชวหุนกระบอกนํ้า-ชอปปง
ถนน 36 สาย  

3. ฮานอย – กรุงเทพฯ 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮานอย  

 

12.30 น. 

 

 

15.20 น. 

 

 

17.10 น. 

 

คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินเจทสตาร

แอรเวย ประตู 4 เคานเตอร G โดยมีเจาหนาที ่B.S.TOUR และเจาหนาที่ ชสอ.

คอยตอนรับและอาํนวยความสะดวก 

ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ BL668 

***มีบางสวนออกเดินทางดวยสายการบินเวียดเจท็ เที่ยวบินที่ VZ9902 

เวลา 13.50-15.40 น. 

ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

นําทานเดินทางสูตวัเมืองฮานอย มีความหมายวา “เมอืงที่มีแมนํ้าไหลผาน” ซ่ึง

หมายถึงแมนํ้าแดงที่ไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเปนเมืองหลวงของประเทศ

เวียดนาม ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ มีประวตัศิาสตรยาวนานกวา 2,000 ป 

นําคณะเขาสูที่พัก CWD HOTEL(ระดับ 3 ดาว) 

 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม CWD HOTEL พรอมรวมงานเลี้ยง

สังสรรค หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

เวียดนามเหนือ ฮานอย  
3 วัน 2 คืน 

โดยสายการบินเจทสตารแอรเวย + สายการบินนกแอร  



วันที่สอง   ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑโฮจิมินห-วัดแหงวรรณกรรม- 

                ระบําตุกตาน้ํา-ชอปปงถนน 36 สาย  

                    

เชา บริการอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางทศันศกึษาสถานที่ตาง ๆ  

แบงกลุมสัมมนาเปน 4 กลุม (4 รถบัส) 

     คณะกรรมการอาํนวยการนําเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารสินเชื่อของ 

ชสอ.ตลอดจนรับทราบปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบริการสินเชื่อของ ชสอ.เพ่ือ

นําไปสูการปรับปรุงบริการใหเปนที่พึงพอใจแกสหกรณผูใชบริการใหมากที่สดุ 

นําทาน ชมสุสานลุงโฮ สรางข้ึนเม่ือปค.ศ.1973 ชมรางของรัฐบุรุษอาวุโสอดตี

ประธานาธิบดีโฮจิมินห ซ่ึงไดรับการอาบนํ้ายาเปนอยางดีอยูในโลงแกวภายในหอง

ที่ควบคุมอุณหภูมิคงที ่ (หมายเหตุ  สุสานโฮจมิินหจะปดทกุวันจันทร,วันศุกร 

และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจกิายนของทุกป แตสามารถชม

บริเวณภายนอกได) ชมบานพักทีอ่ยูอาศัยของทานอดีตประธานธบิดีโฮจิมินหซ่ึง

คร้ังหน่ึงใชเปนศูนยบญัชาการในสงครามเวียดนาม จากน้ันชม วัดเจดียเสาเดียว 

One Pillar Pagoda ที่มีอายุกวา 400 ป เปนเจดียไมที่มีความงดงามมาก ตั้งอยูบน

เสาตนเดียวกลางสระบวัเปนที่เคารพสกัการะของชาวเวียดนามมาแตโบราณ จากน้ันนํา

ทานชม พิพิธภัณฑโฮจิมินห สถานที่แสดงประวัตกิารเดินทางของลุงโฮ ใน

การศกึษาหาความรูเพ่ือกอบกูชาต ิภายในอาคาร มีการจัดแบงเปนหองตาง ๆ จัด

แสดงงานศลิปะ และภาพถายตางๆ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่อดตีประธานาธบิดฯี เคยทํา

เม่ือคร้ังมีชีวติอยู พรอมทั้งมีหองจัดนิทรรศการ, หองสมุด, หองวิจัย และหองประชุม 

 

 นําทานชม วัดแหงวรรณกรรม วดัโบราณ ที่มีประวตัิความเปนมายาวนานนับรอยป 

เปนมหาวทิยาลัยแหงแรกและเปนสถานที่ใชสอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายใน

วัดประกอบดวยปายหินประกาศรายชือ่ผูสอบผานเปน จองหงวน และมี ศาลเทพเจา

ขงจ้ือ และสานุศิษย ปจจุบันเปนวดัที่นักเรียนนักศึกษาเวยีดนามมาขอพรในการสอบ   

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บาย นําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมี

ตํานานกลาววา ในสมัยทีเ่วยีดนามทาํสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหง

เวียดนามไดทาํสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสกั

ที ทาํใหเกิดความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาด

ใหญตวัหน่ึงคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทาํสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่

พระองคไดรับดาบมาน้ัน พระองคไดกลบัไปทําสงครามอีกคร้ัง และไดรับชัยชนะ

เหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนํา

ดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย สีแดงสดใสสูกลาง

ทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ 

 



และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซ่ึงมีความเชื่อวา เตาตัวน้ี คอืเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่

อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน  

 ชมการแสดง ระบําตุกตานํ้า ศลิปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม

และมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในนํ้า

ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) 

นําเสนอเร่ืองราวในชีวติประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอก

กลาวถึงเมืองหลวงฮานอย 

 

 จากน้ันเชญิทาน อิสระชอบปงถนน 36 สาย  มีสินคาราคาถกูใหทานไดเลอืกสรร

มากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ของที่ระลกึตางๆ ฯลฯ 

นําคณะเขาสูที่พัก CWD HOTEL (ระดับ 3 ดาว)  

 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม CWD HOTEL 

 
 

วันที่สาม     ฮานอย – กรุงเทพฯ 

 

เชา รับประทานอาหารเชา 

 
09.05 น. 

10.55 น. 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางสูสนามบินดอนเมือง 

เหินฟากลับสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน สายการบินนกแอร  เที่ยวบินที ่DD3203 

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ… 

 

 Think of Travel Think of B.S.TOUR  


