
 

 

รหัสทัวร  JWT1900545 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา จางอานฟานซีปน  
4วัน 3คืน (TG) 
จัตุรัสบาดิงห  สุสานโฮจมิินห  ชอปปم�งถนน 36สาย  ภูเขาหินปูน  นาขั้นบันได  
หุบเขาปากมังกร  หมูบานชาวเขา  ลองเรือนิงบิงห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เที่ยวเมอืงซาปาบรรยากาศขุนเขา...พกัซาปา 2คืนเต็มอ่ิม 
อาหารครบทกุมื้อ-การบินไทย น้ําหนักกระเป�า 30 กก. 

 
 

วันที1่  กรุงเทพ-ฮานอย-จัตรุัสบาดงิห-ซาปา-ตลาด Love Market 
05.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน4ประตู2 

สนามบนิสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบนิไทยแอรเวย (TG) พบเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก  
(*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.45 น. ออกเดินทางสูกรงุฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเวย 
เที่ยวบินที่ TG560 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสูตัว
เมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปในป ค.ศ. 
2010 ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ทานได
ชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารที่สําคัญตาง นําทานชม จัตุรัสบาดิงห 
สถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝร่ังเศส 
ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเปนเมอืงขึน้
ของฝร่ังเศสอยู ถึง 48ป ชม สุสานโฮจิ
มินห ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิ
มินห นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับ
อากาศที่ขัดตอความประสงคของทานที่
ตองการใหเผาศพ (ปดไมให เขาชมดานใน
ทุกวันจันทรและวันศุกร) นักทองเที่ยวจะ
เดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบและ
สํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป กระเป�าสะพาย 
หรือกระเป�าถือเขาไปโดยเด็ดขาดจากน้ันนําทานชมทําเนียบประธานาธิบดี 
ปจจุบันใชเปนที่รับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ�า
หามเขาไปใกล แตมีเชือกกั้นใหถายรูปไดในระยะไกล ชม บานพักโฮจิมินห ที่
เคยพํานักอยูในชวงป พ.ศ. 2501-2512 บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้น
ดวยเสาสูง ช้ันลางโปรงไมมีผนัง เปนที่พักผอนและตอนรับแขก ช้ันบนสุดเปน
หองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะเรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับ



 

 

เปนตัวอยางที่ดี จนไดรับการยกยองเปนบิดาของประเทศเวียดนาม จากน้ันนํา
ทาน ชมวัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกช่ือวาวัดแหงรัก สรางดวยไมทั้งหลัง เปน
ศาลาเกงจีนหลังเดยีวขนาดเล็ก ต้ังอยูบนตนเสาเดียวปกอยูในสระบัวขนาดกลาง
รูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต
ละมือถือของมงคลรวม 8 อยาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั พิเศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET  
อินเตอรบุฟเฟตช่ือดงั 

  นําทานเดินทางสูเมืองซาปา ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล
กับชายแดนจีน อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัว
เมื อ ง ต้ั งอ ยู บ น ร ะ ดั บ ค ว าม สู ง ก ว า
ระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดป ที่น่ีจึงเปนแหลงปลูกผัก
และผลไมเมืองหนาวที่สําคัญของเวียดนาม 
อีกทั้งยังเปนดินแดนแหงขุนเขาที่มีความ
หลากหลายของชาติพันธุมากที่ สุดใน
เวียดนามอีกดวย ในอดีตเมืองน้ีถูกพัฒนาขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาว
ฝร่ังเศส สมัยที่เวียดนามเปนอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
นําทานอิสระชอปปم�งที่ ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปم�ง
มากมาย ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทาน
สามารถชอปปم�งใหอยางจุใจ 

  พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา 
 

วันที่2  ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมูบานชาวเขากาตกาต-น้ําตกซลิเวอร-ฟานซีปน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจาอาณานิคมฝร่ังเศสสรางไวเปนสถานที่
พักผอนต้ังแตป พ.ศ. 2465 ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมาก
ที่สุดแหงหน่ึงในเวียดนาม ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร Ham rong moun-
tain ซึ่งทานจะได ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไมเมืองหนาว
นานาพรรณ  อันสวยงาม บนภู เขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูง
ประมาณ 150 เมตร นําทานเดินเทาขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเปนแหลงศึกษา



 

 

หาความรูทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุไมนานาชนิดที่หายากตลอดจนไม
ดอกเมืองหนาวนานาพันธุสวยสดงดงามมากในชวงฤดูหนาว จากน้ันขึ้นไปยังจุด
ชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกน้ี ซึ่งทําเปนบันไดสลับกับทางเดินเทาพื้นราบผานสวน
หินธรรมชาติรูปรางแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปสําหรับทางขึ้นจุดชมวิวน้ันวกไป
เวียนมาคลายเดินอยูในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมววิเพื่อถายภาพของเมืองซาปา 
รายลอมไปดวยเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซ่ินและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขา
ฟานซีปน ความสูง 3,148 เมตร สูงกวาภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเร่ิม
เคลื่อนตัวไปมาอยางชาๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตยสภาพปรับเปลี่ยนไปมา
ทุกๆ หานาที วิวหลังคาสีแดงของวิลลาคลาสสิคสไตลโคโลเนียลแบบฝร่ังเศส 
สลับกับสีสันของบรรดาบานเรือนผูคน โบสถคริสตต้ังเดนเปนสงาอยูเบ้ืองลาง
ถนนหนทางและทะเลสาปทีต้ั่งอยูใจกลางเมืองซาปาชางเปนภาพที่สวยงามคุมคา
จากการที่ทานไดมาชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ทานชม หมูบานชาวเขากาตกาต เปนชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชม
ทิวทัศนอันสวยงาม ชมไรนาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่ว
ทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นําทานเดินชมวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวเขา

ภายในหมูบาน ชมสินคาพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของ
ชนเผาหลากหลาย โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือก
ซื้อสินคาหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบ าน ชม น้ําตก
กั๊ตกั๊ต อีกหน่ึงความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา 
จากน้ันนําทานชม น้ําตกซิลเวอร (Silver Waterfall) เปน
น้ําตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ต้ังแตระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย 
ระดับช้ัน สายน้ําไหลลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงาม 
ทานสามารถเดินชมความสวยงามของน้ําตกตามช้ันตางๆ  เพื่อ

เก็บภาพความประทับใจ พรอมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว จากน้ันทานสู
ฟานซีปน ทามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละลองอยูรอบๆชมทัศนียภาพที่แสน
สวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ไดรับการขนานมานวา
เปนหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศนแบบพาโนรามาพรอมสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นตลอดทั้งป อิสระเก็บภาพความประทับใจ (คาใชจายในการขึ้นกระเชา
เพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปน ไมรวมในคาบริการทัวร) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล 



 

 

พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่3  ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอย

เสนทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวัน  รั บ ป ร ะ ท า น อ าห าร ก ล า งวั น  ณ 
ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานกลับสู กรุงฮานอย เมือง
หลวงของเวียดนาม นครหลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปในป ค.ศ. 2010 
กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความ
เปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารที่
สําคัญตาง ยังคงเปนการกอสรางและนําทานชมรอบเมืองฮานอย บานเรือน
สถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส จากน้ัน  นําทานไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเปน
ทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเที่ยวมาน่ังพักผอน
บริเวณริมทะเลสาบแหงน้ี  ชมวัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะ
หยก ซึง่เปนเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเปนเอกลักษณอยางหน่ึง
ของกรุงฮานอย นําทานชอปปم�งอยางจใุจอยูที ่ถนน 36 สาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พักที่ Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา 

 
วันที่4  ฮานอย-นิงหบงิห-ลองเรือจางอาน-กรงุเทพ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทุ กทาน เดินทางสู นิ งห บิ งห  เพื่ อ
ลองเรือจางอาน (น่ังเรือกระจาด) ซึ่ง
เปนสถานที่ทองเที่ยวภูมิทัศนความงาม
ทางธรรมชาติ  ที่ นักทองเที่ยวใช เปน
จุดหมายปลายทางทองเที่ยวที่สําคัญแหง
หน่ึงในเวียดนาม และจางอานยังไดรับ
การยกยองใหเปน ฮาลองบก เน่ืองจาก
มีเขาหินปูนและถํ้าคลายกับที่อาวฮาลอง 
เปนระบบนิเวศที่สําคัญ มีพันธุพืชหายาก



 

 

และสัตวป�าสงวนอาศัยอยู เปนจํานวนมาก นําทานลองเรือชมบรรยากาศผานถํ้า 
ธรรมชาติภูเขาหินปูน ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูก
ตา งามเกินบรรยาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นอยบาย เพื่อเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเวย เที่ยวบินที่ 
TG565 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) (*บริการอาหาร 
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 
01-04 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 
06-09 ก.พ.62 15,900 15,900 3,500 
07-10 ก.พ.62 15,900 15,900 3,500 
08-11 ก.พ.62 15,900 15,900 3,500 
14-17 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 
15-18 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 
16-19 ก.พ.62 15,900 15,900 3,500 
21-24 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 



 

 

22-25 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 
23-26 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 

28 ก.พ.-03 มี.ค.62 13,900 13,900 3,500 
01-04 มี.ค.62 13,900 13,900 3,500 
07-10 มี.ค.62 13,900 13,900 3,500 
08-11 มี.ค.62 13,900 13,900 3,500 
14-17 มี.ค.62 13,900 13,900 3,500 
15-18 มี.ค.62 13,900 13,900 3,500 
16-19 มี.ค.62 13,900 13,900 3,500 
21-24 มี.ค.62 13,900 13,900 3,500 
22-25 มี.ค.62 13,900 13,900 3,500 
28-31 มี.ค.62 13,900 13,900 3,500 

29 มี.ค.-01 เม.ย.62 13,900 13,900 3,500 
04-07 เม.ย.62 14,900 14,900 3,500 
05-08 เม.ย.62 15,900 15,900 3,500 
18-21 เม.ย.62 13,900 13,900 3,500 
19-22 เม.ย.62 13,900 13,900 3,500 
26-29 เม.ย.62 13,900 13,900 3,500 
17-20 พ.ค.62 15,900 15,900 3,500 
18-21 พ.ค.62 15,900 15,900 3,500 
13-16 ก.ค.62 15,900 15,900 3,500 
14-17 ก.ค.62 15,900 15,900 3,500 

26-29 ก.ค.62 15,900 15,900 3,500 
ราคาเดก็ทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 3,000 บาท 

 
 
 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ /  
ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบรูณ ณ วนัเดินทางไปและกลบั 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน  



 

 

(แตสามารถเปลี่ยนผูเดนิทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 
สวนคาทิปหัวหนาทวัรแลวแตความพงึพอใจของทาน 

 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
  คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
  คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
  คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
  คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
  คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

  คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร 
คาโทรศัพท ฯลฯ 

  คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม) 
  คาทําหนังสือเดินทาง  
  คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
  คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น วันละ 150 ตอทาน/600 บาทตอทิป 
    ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
  คาขึ้นกระเชาฟานซีปน (คาบัตรประมาณ 40 USD.)  

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

  กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

  การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัต ิ

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 

  หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

  ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถ
เปลี่ยนช่ือผูเดินทางได 15วัน กอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่น
ใหถาตองการ 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บ
ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไม
วาเหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 


