


	 เวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เราสามารถเก็บกระเป๋า 

พรอ้มตตีัว๋เดนิทางไปไดท้กุเมือ่ทีค่ดิถงึ และแมเ้วยีดนามในความ 

ทรงจำของหลายคนจะเป็นประสบการณ์ชนิดหวานอมขมกลืน  

ทั้งสวยงามและมีเรื่องราวให้น่าเข็ดหลาบในคราเดียวกัน แต่เชื่อ 

เถอะว่าหากเตรียมตัวให้พร้อมและลองเปิดใจเข้าไปทำความรู้จัก 

กบัชาวเวยีดนามอยา่งใกลช้ดิ จะพบวา่ความยิม้แยม้และอธัยาศยั 

ไมตรีของพวกเขานั้นสร้างความอบอุ่นให้ ได้เสมอ และแม้หน้า 

ประวัติศาสตร์ของเวียดนามจะเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งสงคราม  

กระนั้นก็ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ดอกผลแห่งสงครามได้กลายมา 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มหาศาล และดึงดูดผู้คนจาก 

ทั่วโลกให้มาเยือน

About
Vietnam



	 แรงดึงดูดของเวียดนามคือ 

ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ที่ 

ฟู เฟื่ องและสั่ งสมมาตั้ งแต่สมัย 

อาณาจักรจามปาโบราณ กระทั่ง 

ก่อเกิดเป็นศิลปะของชนชาติเวียดที่มี 

เอกลักษณ์ ตลอดจนระบอบกษัตริย์ 

ที่ปิดฉากลงพร้อมความอลังการของ 

พระราชวังต้องห้ามและสุสานแห่ง 

องค์จักรพรรด ิ

	 เหนือสุดของประเทศ ความ 

ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและสีสันแห่ง 

ชนเผ่ายังคงเป็นความงามและความ 

ลับซึ่งพรางอยู่หลังสายหมอกหนา  

ที่นี่หิมะกลางเขตร้อนกระตุ้นอะดรี- 

นาลินของผู้กล้าให้ก้าวขึ้นมาพิชิต 

ยอดหลังคาแห่งอินโดจีน ในขณะที่ 

ฮานอย เมืองหลวงอายุร่วมพันปีนั้น 

กลับเต็มไปด้วยเสน่ห์ของความ 

คลาสสิกจากสถาปัตยกรรมในยุค 

โคโลเนียลฝรั่งเศส ความประณีต 

อ่อนช้อยของหุ่นกระบอกน้ำ และ 

ศิลปะดนตรีชั้ นสู งอัน เป็นมรดก 

ตกทอดจากราชธานีทังลอง 
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	 ส่วนตอนกลางของประเทศอุดม 

ไปด้วยแม่น้ำ ทะเลสีฟ้าคราม และภูเขา 

สูงตระหง่าน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ 

ทั้งสามทำให้ภูมิภาคนี้มีความแตกต่าง 

กันอย่างสุดขั้ว ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ 

ค่อนข้างหนาวของสถานตากอากาศ 

บ่าหน่าฮิลส์  แสงแดดอันอบอุ่นริม 

ชายหาดในเมืองดานัง  และความ 

โรแมนติกของเมืองมรดกโลกที่เปี่ยมไป 

ด้วยชีวิตชีวาอย่างฮอยอัน แต่สำหรับ 

คนที่ไม่เน้นความงามทางธรรมชาติหรือ 

ความ เนิบนาบของวิ ถี ชี วิ ต  เมื อ ง 

เศรษฐกิจโฮจิมินห์ก็ เป็นความชิคเก๋  

ที่ผสมผสานระหว่างไลฟ์สไตล์แบบ 

ปารี เซียงกับเวียดนามจนกลายเป็น 

ฮิปสเตอร์โฮจิมินห์ที่มีเอกลักษณ์และ 

ซิตี้ไลฟ์ที่สนุกสนานตั้งแต่เช้าจรดค่ำ

	 ไม่ไกลกันคือความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่สุดสายปลายทางแม่น้ำโขง สายน้ำ 

แห่งเอเชียอาคเนย์ที่ไหลลงทะเลอ่าวไทย ในเขตแม่โขงเดลตาหรือดินดอน 

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นอกจากนาข้าวสามฤดูกาลแล้ว แม่โขงเดลตายังมี 

วิถีชีวิตริมน้ำ รวมทั้งวิถีเกษตรกรรมดั้งเดิมที่ฝังรากอยู่อย่างแข็งแกร่ง ไม่ต่าง 

จากเมืองเนินทรายมุยเน่ที่ยังคงมีวิถีประมงพื้นบ้านซึ่งใช้เรือที่มีลักษณะคล้าย 

ตะกร้าสานใบกลมโตให้ผู้ชมต่างถิ่นตื่นเต้นอยู่เสมอ พอ  ๆ  กับเรื่องราวของเมือง 

ดอกไม้ในบรรยากาศสวยหวานปานชนบทฝรั่งเศสที่เก็บตัวอยู่ใต้เงาแห่งป่าสน 

ของเมืองดาลัต ทว่าทั้งหมดที่เอ่ยมาก็เป็นเพียงเสี้ยวเล็ก  ๆ  ในล้านเหตุผลที่ 

สนบัสนนุใหต้อ้งตกหลมุรกัเวยีดนามอยา่งหวัปกัหวัปำ และทำใหส้ารพดัคำเตอืน 

ทีว่า่ “อยา่ไปเลยเวยีดนาม” กลายเปน็คำเชญิชวนทีต่อ้งเขา้ไปพสิจูนใ์หเ้หน็กบัตา 

สักครั้ง...และเพียงครั้งเดียวคุณก็อาจรักเวียดนามเข้าอย่างจัง
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ตั้งอยู่ในภาคใต้สุดของเวียดนาม มีสองฤดูกาล คือ ร้อนและ 
ฝน ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  - พฤษภาคม ส่วน 
ฤดูฝนเริ่มต้นในปลายเดือนพฤษภาคม และตกหนักในเดือน 
มิถุนายน - สิงหาคม 

Weather
	 ด้วยความที่ภูมิประเทศของเวียดนาม 
มีลักษณะเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ เหนือสุด 
ติดจีน  ใต้สุดคืออ่าวไทย  และตลอดแนวฝั่ ง 
ตะวันออกติดทะเลจีนใต้ จึงทำให้แต่ละภาคของ 
เวียดนามมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันมาก 

มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยเดือนตุลาคม  - มีนาคมเป็นช่วงที่ฝนตกน้อยสุด  
จึงเหมาะสำหรับการเที่ยวเขา ส่วนเมษายนเป็นต้นไปฝนจะเริ่มตก และตกหนัก 
ในเดือนสิงหาคม  -  กันยายน เหมาะสำหรับการมาเที่ยวชมนาข้าวขั้นบันได  
สำหรับเดือนธันวาคม  - มกราคมนั้นเป็นช่วงที่หนาวจัด หมอกหนา และอาจมี 
หิมะตกในบางปี

• ซาปาและทางตอนเหนือ 

• โฮจิมินห์และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 



5เกี่ยวกับเวียดนามAbout Vietnam

แมจ้ะเปน็เมอืงชายฝัง่ทะเล แตญ่าจาง (หรอื 
ที่คนไทยมักเขียนว่า  “นาตรัง”)  มีพื้นที่ 
เนินทรายเป็นส่วนใหญ่ อากาศจึงร้อน 
ยาวนานตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน

มอีากาศเยน็สบายกวา่ภาคใต ้ อณุหภมูเิฉลีย่ระหวา่ง 
เดือนพฤศจิกายน  -  เมษายนอยู่ที่  17 -  22 องศา 
เซลเซียส ช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นสำหรับการท่องเที่ยว  
ฮานอยมีอากาศหนาวที่สุดคือช่วงเดือนมกราคม  -  
มีนาคม ส่วนฤดูร้อนเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม  -  
ตุลาคม มีฝนตกหนักราวปลายเดือนกรกฎาคม  -  
กันยายน เรือในอ่าวฮาลองหรือฮาลองเบย์จะไม่ 
สามารถออกจากฝั่งได้ ในวันที่พายุเข้าอ่าวตังเกี๋ย

• ฮานอย

• เว ้ ดานัง ฮอยอัน
ตั้งอยู่ในภาคกลาง มีอากาศค่อนข้าง 
ร้อนและแห้งแล้ง กลางเดือนมกราคม -  
กันยายนมีอุณหภูมิ เฉลี่ยอยู่ที่  30  
องศาเซลเซียส โดยเฉพาะฮอยอันนั้น 
อากาศร้อนมากจนแสบผิว และมีฝน 
ตกหนักในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม 

• ญาจาง 
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Time
	 ประเทศไทยกับเวียดนามตั้งอยู่ 
ในเขตเวลา (Time Zone) เดียวกัน 
เวลาจึงตรงกัน

Electricity
	 เวียดนามใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 
เหมือนเมืองไทย จึงใช้ปลั๊กแบบสองขา 
เช่นเดียวกัน 

	 เวียดนามใช้เงินสกุลดอง (Dong) ซึ่งไม่สามารถแลกตามธนาคารทั่วไปในเมืองไทยได้ อาจ 
มีสถานที่รับแลกเงินของเอกชนบางแห่งที่รับแลก อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ราว  1 ดองต่อ  
0.0015 บาท (10,000 ดอง เท่ากับประมาณ 15 บาท) สำหรับผู้ที่หาแลกเงินดองจากไทยไป 
ไม่ได้สามารถแลกเงินดอลลาร์สหรัฐจากไทย แล้วค่อยไปแลกเงินดองเมื่อถึงเวียดนาม ควรนำ 
ธนบัตรดอลลาร์ย่อย ๆ เช่น 1 ดอลลาร์หรือ 5 ดอลลาร์ติดตัวไปด้วยสำหรับเป็นค่าทิปหรือ 
ค่ารถโดยสารประจำทาง
	 สำหรับการแลกเงินดอลลาร์เป็นดองระหว่างธนาคารกับบริษัทแลกเงินของเอกชนใน 
เวียดนามนั้น อัตราไม่ต่างกันเท่าไร ทว่าถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุด แนะนำให้แลกกับธนาคาร  
เพราะจะมีใบเสร็จเป็นหลักฐานชัดเจน แต่ถ้าต้องแลกกับร้านแลกเงินข้างทางควรนับเงิน 
ให้รอบคอบก่อนออกจากร้านแลกเงิน และในกรณีที่ต้องแลกด้วยเงินไทย แนะนำให้สอบถาม 
อัตราแลกเปลี่ยนจากหลาย ๆ แห่ง เพราะแต่ละที่และแต่ละเมืองจะต่างกันมาก 

Currency

	 สามารถกดเงินสดจากบัตรเอทีเอ็มที่เวียดนามได้ 
มีตู้เอทีเอ็มให้บริการอยู่ทุกเมือง โดยต้องชำระค่า 
ธรรมเนียมประมาณ 100 บาท หรือแล้วแต่เงื่อนไข 
ของแต่ละธนาคาร

ATM

	 บัตรเครดิตใช้ ได้ เกือบ 
ทุ ก ร้ า น แ ล ะ ทุ ก โ ร ง แ ร ม  
แม้แต่รถแท็กซี่ในเมืองใหญ่ 
ก็สามารถจ่ ายด้ วยบัตร 
เครดิตได้ สำหรับค่าธรรม- 
เนียมการใช้บัตรเครดิตจะ 
แตกตา่งกนัไปตามแตเ่งือ่นไข 
ของทางร้าน

	 ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งขอวซีา่เมือ่เดนิทาง 
เข้าประเทศเวียดนาม โดยสามารถพำนักอยู่ ได้ 30  
วัน 

Credit
Card

Visa
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• สายการบินไทย
ให้บริการเที่ยวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ไปยังฮานอยและโฮจิมินห์

 www.thaiairways.com

• สายการบินแอร์เอเชีย
ให้บริการเที่ยวบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง 
ไปยังฮานอยและโฮจิมินห์

 www.airasia.com

• สายการบินนกแอร ์
ให้บริการเที่ยวบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง 
ไปยังฮานอยและโฮจิมินห์

 www.nokair.com

• สายการบินเวียดนามแอร์ ไลน์
ให้บริการเที่ยวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ไปยังฮานอยและโฮจิมินห์

 www.vietnamairlines.com

• สายการบินเวียตเจ็ทแอร์
ให้บริการเที่ยวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ไปยังฮานอยและโฮจิมินห์

 www.vietjetair.com

Getting
There

• สายการบินเจ็ทสตาร์
ให้บริการเท่ียวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ไปยังฮานอยและโฮจิมินห์

 www.jetstar.com

• สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส
ใหบ้รกิารเทีย่วบนิจากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
ไปยังฮานอย

 www.qatarairways.com

• สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
ใหบ้รกิารเทีย่วบนิจากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
ไปยังดานัง

 www.bangkokair.com
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• การหยิบโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป รวมไปถึงของมีค่าต่าง ๆ ออกมาใช้ริมทาง
หรือกลางถนนเป็นสิ่งที่ควรระวัง โดยเฉพาะในโฮจิมินห์และฮานอย เพราะขึ้นชื่อเรื่อง

การกระชากกระเป๋าและมอเตอร์ ไซค์วิ่งราวทรัพย์กลางสี่แยก

• เวลาขึ้นรถแท็กซี่ในเวียดนาม ต้องถามทุกครั้งว่าคิดราคาแบบมิเตอร์หรือราคาเหมา ถ้าเป็น
ราคาเหมาให้ปฏิเสธทันท ี และเวลานั่งก็ควรสังเกตด้วยว่ามิเตอร์หมุนเร็วเกินควรหรือไม่

• เวลาซื้อแพ็คเกจทัวร์ต่าง ๆ ให้อ่านใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียดว่าพนักงานเขียนสิ่งที ่
เราต้องการลงไปครบถ้วนหรือไม ่ พร้อมทั้งถ่ายภาพใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

เพราะมักเกิดเหตุการณ์มั่วอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะทัวร์ราคาถูก

• ระมัดระวังเมื่อไปตลาดที่เบียดเสียด เช่น ตลาดเบ๊นถั่น เมืองโฮจิมินห ์
ขึ้นชื่อเรื่องการกรีดและล้วงกระเป๋า

• หากต้องการเหมารถแท็กซี่แบบครึ่งวันหรือเต็มวัน ต้องถามให้แน่ชัดว่า ราคาเหมานี ้
รวมค่าที่จอดรถและค่าทางด่วนหรือไม ่ สำหรับบางคันที่ใช้ระบบมิเตอร์ก็ควรคุยให้ชัดเจนว่า 

ต้องหยุดมิเตอร์ทุกครั้งที่จอดรถเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ 

• รีบปฏิเสธทันทีถ้ามีมอเตอร์ ไซค์รับจ้างขี่มาประกบแล้วชวนไปโน่นไปนี ่ โดยเฉพาะสปา 
เพราะมีกรณีที่หลอกพาไปปล้นและทำร้ายร่างกายมานักต่อนัก หากต้องการนวดสปา 

เพื่อความผ่อนคลายจริง ๆ ให้มองหาร้านที่ได้มาตรฐาน

• หากต้องการใช้บริการมอเตอร์ ไซค์รับจ้าง ควรเลือกที่จอดอยู่บริเวณสี่แยก 
และตกลงราคากันให้เรียบร้อยก่อนเสมอ 

• สำหรับคนที่ต้องการใช้บริการสามล้อถีบท่ีเรียกว่า “ซิกโล”
ต้องสอบถามให้แน่ชัดว่าเป็นราคาต่อคนหรือราคาเหมารถทั้งคัน

Do &
Don’t
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• การวางผังเมืองในเวียดนามเป็นระเบียบมาก เพียงมีบ้านเลขที่และชื่อถนน 
รับรองว่าไม่มีทางหลง

• หากมีคนชี้มาที่รองเท้าของเรา แล้วพยายามจะเข้ามาทำอะไรสักอย่าง 
ให้รีบตอบปฏิเสธเสียงดุไปทันท ี เพราะนั่นคือบริการหยอดกาวและขัดรองเท้า 

พวกมืออาชีพมักเดินตรงเข้ามาให้บริการโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ

• หากมีคนพยายามจะนำไม้คานหาบตะกร้าผลไม้มาพาดบนบ่าให้รีบปฏิเสธ 
แล้วเบี่ยงตัวหลบไม้คานที่ถูกเหวี่ยงมาพาดบนไหล่เราด้วยความไวแสงให้ทัน 

เพราะนั่นเป็นการเรียกเก็บเงินค่ายืมพร็อปส์ถ่ายรูป 

• จำไว้ว่า ในเวียดนามไม่มีคำว่าฟร ี แม้แต่เด็กชาวเขา คุณยายชนเผ่า 
ก็มักจะส่งเสียง “Money Money” ทันทีที่ได้ยินเสียงกดชัตเตอร์

• ควรเตรียมเงินให้พอดีกับค่ารถประจำทางหรือเรือ เพราะมักไม่ได้รับเงินทอนกลับมา

• ในกรณีที่สับสนกับเงินดอง ไม่ควรยื่นธนบัตรดองหลายใบให้แม่ค้าเลือกหยิบเอง 
เพราะสีของแบงก์หมื่นกับแบงก์แสนนั้นใกล้เคียงกันมาก และแม่ค้าก็มักฉวยโอกาส 

หยิบแบงก์แสนโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็น 

• ในกรณีที่ถูกแม่ค้าและพ่อค้ารุมให้ซื้อของ แต่เราไม่ต้องการ ให้ตอบว่า 
“คง ก่ามเอิน” (Khong, Cam On) ซึ่งแปลว่า “ไม ่ ขอบคุณ”

• ควรหลีกเลี่ยงรถแท็กซี่ซึ่งจอดรอผู้โดยสารที่สนามบิน เพราะมักมีกลเม็ดการโกง 
ที่เราคิดไม่ถึงอยู่เสมอ แนะนำให้ติดต่อเคาน์เตอร์รถแท็กซี่ที่อยู่ภายในสนามบินโดยตรง 
หรือใช้บริการรถรับ - ส่งจากโรงแรมที่จองล่วงหน้าและรถมินิบัสของสายการบินต่าง ๆ

• หากนั่งแท็กซี่จากสนามบินมายังที่พักแล้ว พี่แท็กซี่เกิดหวังดีโทร.ถามโรงแรมที่เรากำลังจะ 
ไปพักและบอกกลับมาว่า โรงแรมที่จะไปนั้นเต็มหมด (ทั้ง ๆ ที่เราจองไว้) อีกทั้งยังแนะนำ 
ที่พักใหม่ให้ จงปฏิเสธทันทีและตรงไปยังโรงแรมที่เราจองไว ้ เพราะนี่เป็นอีกกลยุทธ์ในการ 

หลอกพานักท่องเที่ยวไปโรงแรมที่พวกเขาจะได้ค่านายหน้าเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ไม่การันตีคุณภาพ
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 ตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ พร้อมเอกสารการจองห้องพัก
 หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหนึ่งชุด โดยแยกสำเนาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้า

  เผื่อกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย
 ยาประจำตัว ยารักษาโรคพื้นฐาน
 ปากกาและสมุดจดบันทึกเล่มเล็ก
 กล้องถ่ายรูป เมโมรี่การ์ด แบตเตอรี ่ และสายชาร์จ
 ปลั๊กพ่วง (เกสต์เฮ้าส์ส่วนใหญ่มีเต้าเสียบน้อย)
 ผ้าเช็ดตัว (โฮสเต็ลและเกสต์เฮ้าส์ส่วนใหญ่ไม่มีให้บริการ)
 รองเท้าแตะ (สำหรับใส่อาบน้ำในห้องน้ำรวมของโฮสเต็ล)
 เสื้อกันฝนและผ้าคลุมเป้กันฝน (สำหรับฤดูฝน)
 รองเท้าบู๊ต รองเท้ายาง (สำหรับคนที่ไปชมนาข้าวขั้นบันไดและเดินเที่ยวหมู่บ้านในฤดูฝน)
 ไฟฉายขนาดเล็ก 
 ขวดน้ำส่วนตัว
 กระดาษชำระทั้งแบบแห้งและเปียก
 อุปกรณ์อาบน้ำแบ่งใส่ขวดเล็ก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน (เกสต์เฮ้าส์ส่วนใหญ่ไม่มีให้บริการ)
 ยูนิเวอร์แซลอะแดปเตอร ์ (ในกรณีที่โรงแรมบางแห่งใช้เต้ารับสำหรับปล๊ักหัวกลม) 

Packing
Checklist
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Signature
Dishes

เฝอ (Pho)
ก๋ วย เตี๋ ยวน้ ำหรือ เฝอคือ 
อาหารประจำชาติที่มีให้กินได้ 
ตลอดวัน โดยเฉพาะเฝอโบ่  
(Pho Bo)  หรือก๋วยเตี๋ยว 
เนื้อนั้นได้รับความนิยมทั่วทุก 
ภูมิภาค เวลากินให้ ใส่ซอส 
พริกและซอสสีดำประจำถิ่น 
ลงไป บีบมะนาว เติมพริก 
กินคู่ปาท่องโก๋ตัวยาวและ 
สารพัดผัก เช่น โหระพา  
ผักชี	 และถั่วงอก

บั๊นหมี ่ (Banh Mi) 
บั๊นหมี่คือลูกผสมระหว่างครัว 
ฝรั่ ง เศสและ เวียดนาม  ด้วย 
การนำขนมปังบาแกตต์กรอบ 
นอกนุ่มในมาผ่ากลาง จากนั้น 
ปาดปาเต๊ะหรือตับบดลงไป ใส่ 
ซอสปรุงรส มายองเนส ผัก 
พื้นบ้าน และเครื่องเคียง ได้แก่ 
หมูย่าง หมูยอ ไก่ยอ ไข่ดาว  
ไส้กรอก เป็นต้น 

แนมหลุ่ย (Nam Lui) 
แหนมเนืองแบบที่คนไทยนิยมนั้นมีให้กิน 
เฉพาะเวียดนามตอนกลาง  เช่น  เว้   
ฮอยอัน และดานัง ส่วนใหญ่ขายเป็น 
อาหารเย็นในร้านข้างทาง โดยทางร้าน 
จะนำหมูปั้นเป็นก้อนมาจับกับอ้อยหรือไม่ก ็
ตะไคร้แล้วย่าง  เสิร์ฟพร้อมแผ่นแป้ง 
บางกรอบคล้ายกระดาษ ใช้สำหรับห่อหมู 
กับผักกินได้เลยโดยไม่ต้องจุ่มน้ำให้นิ่มก่อน 
แบบบ้านเรา 

บุ๊นฉา 
(Bun Cha) 
บุ๊นฉาคือเมนูขึ้นชื่อทางภาค 
เหนือ ในหนึ่งชุดประกอบ 
ด้วยหมูย่างที่นำมากินคู่กับ 
น้ำซุปและเส้นขนมจีน

แจ่ (Che)
แจม่ลีกัษณะคลา้ยขนมนำ้แขง็ไส 
ที่มีเครื่องให้เลือกหลากหลาย  
เช่น  วุ้น  ถั่วแดง  ถั่ว เขียว  
ถั่วกวน เฉาก๊วย ฯลฯ นิยม 
เ สิ ร์ ฟ ในแก้ วทรงสู ง  ราด 
น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ  และ 
โปะน้ำแข็ง เกล็ดบดละเอียด  
หวานเย็นชื่นใจ
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กาแฟเวียดนาม
(Vietnamese Coffee) 
กาแฟเวียดนามแตกต่างจากกาแฟสัญชาติอื่นก็ตรงวิธี 
การชงที่ต้องใช้  “ฟิน” ซึ่งเป็นถ้วยกรองผงกาแฟ ทำ 
จากสเตนเลสสีเงนิ เจาะรูเลก็ ๆ ไว้ด้านล่าง เวลาชงตอ้ง 
วางฟินซ้อนบนแก้วกาแฟ จากนั้น 
ใส่ผงกาแฟลงไปในฟิน เติมน้ำร้อน  
แล้วรอให้กาแฟค่อย  ๆ  ไหลผ่านฟิน 
ลงไปอย่างเนิบช้า รสชาติออกไป
ทางขมเข้ม แนะนำให้ดื่มเป็น
กาแฟนมเพื่อเติมความ
หวานกลมกล่อมเข้าไป
 

เบียเหย (Bia Hoi) 
เบียเหยคือเบียร์สดขึ้นชื่อของฮานอย  
รสชาติเบา ดื่มง่าย แถมราคาถูกมาก  
จนทำให้กลายเป็นสีสันยามค่ำคืน ถึงขั้น 
มีแยกเบียเหยเกิดขึ้นกลางเมือง

บั๊นแบ่ว (Banh Beo) 
ขอเรียก เมนูนี้ ว่ าขนมถ้วยหน้ ากุ้ ง 
เพราะเปน็การหยอดแปง้ใส่ในถว้ยเลก็ ๆ  
ก่อนนำไปนึ่ง หลังจากสุกแล้ว ก็ใส่ 
เนื้อกุ้งสดขูดเป็นฝอยหรือกุ้งแห้งลงไป 
เวลากินต้องเหยาะน้ำปลาหรือซอส  
รสออกหวานตามแต่สูตรของแต่ละร้าน 
หารับประทานได้ในเขตภาคกลาง

บั๊นแส่ว (Banh Xeo)
และบั๊นควาย (Banh Khoai) 
บั๊นแส่วและบั๊นควายคือขนมเบื้องญวนตามที่คนไทย 
คุ้นเคย ทั้งสองเมนูต่างกันที่ขนาดและสีสัน บั๊นแส่ว 
เป็นขนมเบื้องญวนสไตล์ภาคใต้ แป้งบางและแผ่น 
ใหญ ่ สว่นบัน๊ควายนัน้เปน็อาหารจานเดด็ของเมอืงเว ้ 
ใช้แป้งผสมไข่สีเหลืองมาละเลงในกระทะจนมีลักษณะ 
คล้ายแผ่นเครป ใส่กุ้ง ต้นหอม ถั่วงอก แล้ว 
พับครึ่ง

บั๊นก๊วน (Banh Cuon) 
บั๊นก๊วนหรือข้าวเกรียบปากหม้อเป็นอีก 
เมนูยอดฮิตของภาคเหนือ โดยเฉพาะ 
ในเมืองฮานอย ส่วนใหญ่มักสอดไส้ด้วย 
หมูและเห็ด เวลากินต้องจุ่มปากหม้อใน 
น้ำซุปหรือน้ำจิ้มซึ่งอยู่ในถ้วยเล็ก ๆ ก่อน
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