
 

 

รหัสทัวร JWT1900853 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (VJ) 
ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร ชมดอกไมเมืองหนาวนานาพรรณ ชมไรนาข้ันบันไดของชาวเขา  
ชมน้ําตกก๊ัตก๊ัต น้ําตกซิลเวอร จัตุรัสบาดิงห ชมสุสานโฮจิมินห ชมวัดเจดียเสาเดียว  
ทะเลสาบคืนดาบ ชมวัดหงอกเซิน 
อ่ิมอรอยสุก้ีปลาแซลมอล อาหารข้ึนช่ือซาปา 
SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตช่ือดัง อาหารกวา 200 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1 กรุงเทพ-ลาวไก-ซาปา 

11.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ
เคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางสูเมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยสายบินViet Jet Air เที่ยวบินที่ 
VJ902 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสูตัว
เมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปในป ค.ศ.2010 
ซ่ึงเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูเมืองซาปา ซ่ึงต้ังอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับ
ชายแดนจีน อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองต้ังอยูบนระดับความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ท่ีน่ีจึงเปนแหลงปลูก
ผักและผลไมเมืองหนาวที่สําคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเปนดินแดนแหงขุนเขาที่มี
ความหลากหลายของชาติพันธุมากที่สุดในเวียดนามอีกดวย ในอดีตเมืองน้ีถูก
พัฒนาข้ึนเปนเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยที่เวียดนามเปนอาณานิคมของ
ฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  
พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที2่ ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมูบานกาตกาต-น้ําตกซิลเวอร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาท่ีเจาอาณานิคมฝร่ังเศสสรางไวเปนสถานท่ี
พักผอนต้ังแตป พ.ศ.2465 ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุด
แหงหน่ึงในเวียดนาม ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซ่ึง
ทานจะได ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมท่ัวเมืองซาปา ชมดอกไมเมืองหนาวนานา
พรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร 
นําทานเดินเทาข้ึนไปเท่ียวบนภูเขาลูก อันเปนแหลงศึกษาหาความรูทางธรรมชาติ
วิทยาเพราะมีพืชพันธุไมนานาชนิดท่ีหายากตลอดจนไมดอกเมืองหนาวนานาพันธุ
สวยสดงดงามมากในชวงฤดูหนาว จากน้ันข้ึนไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกน้ี ซึ่ง
ทําเปนบันไดสลับกับทางเดินเทาพ้ืนราบผานสวนหินธรรมชาติรูปรางแปลกตาซ่ึงมี
อายุนับพันปสําหรับทางข้ึนจุดชมวิวน้ันวกไปเวียนมาคลายเดินอยูในเขาวงกต 



 

 

จนถึงบนจุดชมวิวเพ่ือถายภาพของเมืองซาปา รายลอมไปดวยเทือกเขาหวางเห
ล่ียนเซ่ินและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปน ความสูง 3,148 เมตร สูง
กวาภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเร่ิมเคล่ือนตัวไปมาอยางชาๆ เมฆหมอ
กบดบังแสงอาทิตยสภาพปรับเปล่ียนไปมาทุกๆ หานาท ีวิวหลังคาสีแดงของวิลลา
คลาสสิคสไตลโคโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลับกับสีสันของบรรดาบานเรือนผูคน โบสถ
คริสตต้ังเดนเปนสงาอยูเบ้ืองลางถนนหนทางและทะเลสาปท่ีต้ังอยูใจกลางเมืองซา
ปาชางเปนภาพที่สวยงามคุมคาจากการท่ีทานไดมาชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ทานชม หมูบานชาวเขากาตกาต เปนชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชม
ทิวทัศนอันสวยงาม ชมไรนาข้ันบันไดของชาวเขา ซ่ึงปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้ง
เขา สวยงามดังภาพวาด นําทานเดินชมวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวเขาภายใน
หมูบาน ชมสินคาพ้ืนเมืองของท่ีระลึก ชมชีวิตพ้ืนถ่ินของชนเผาหลากหลาย โดย
เฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือกซ้ือสินคาหัตถกรรมของชาวเขาภายใน
หมูบาน ชมน้ําตกก๊ัตก๊ัต อีกหน่ึงความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา 
จากน้ันนําทานชม น้ําตกซิลเวอร (Silver Waterfall) เปนน้ําตกที่มีความ
สวยงาม และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนต้ังแตระยะไกล มีความสูงประมาณ 
100 เมตร มีหลายระดับช้ัน สายน้ําไหลลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงาม 
ทานสามารถเดินชมความสวยงามของน้ําตกตามช้ันตางๆ เพ่ือเก็บภาพความ
ประทับใจ พรอมภาพท่ีระลึกบริเวณสะพานชมวิว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุก้ีปลาแซลมอล 
นําทานอิสระชอปปم�งที ่ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปم�งมากมาย 
ไมวาจะเปนสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทานสามารถชอปปم�งให
อยางจุใจ 
พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที3่ ซาปา-ฮานอย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  จากน้ันนําทานกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม เสนทางเดิม (ระยะทาง 

245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตช่ือดัง 

นําทานชมจัตุรัสบาดิงห สถานที่ท่ีทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของ
เวียดนามพนจากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2488 (วันชาติของเวียดนาม) 
หลังจากตกเปนเมืองข้ึนของฝร่ังเศสอยูถึง 48ป ชมสุสานโฮจิมินห ภายในบรรจุ
ศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศที่ขัดตอความ
ประสงคของทานที่ตองการใหเผาศพ(ปดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวัน
ศุกร) นักทองเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบและสํารวม เขาไปคารวะ
ศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป กระเป�าสะพาย หรือกระเป�าถือเขาไป
โดยเด็ดขาด นําทานชมทําเนียบประธานาธิบดี ปจจุบันใชเปนที่รับรองแขกบาน
แขกเมือง ทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ�าหามเขาไปใกล แตมีเชือกก้ันให
ถายรูปไดในระยะไกล ชมบานพักโฮจิมินห ท่ีเคยพํานักอยูในชวงป พ.ศ.2501-
2512 บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง ยกพ้ืนดวยเสาสูง ช้ันลางโปรงไมมีผนัง เปนท่ี
พักผอนและตอนรับแขก ช้ันบนสุดเปนหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะ
เรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเปนตัวอยางที่ดี จนไดรับการยกยองเปนบิดา
ของประเทศเวียดนาม นําทานชมวัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกช่ือวาวัดแหงรัก สราง
ดวยไมทั้งหลัง เปนศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ต้ังอยูบนตนเสาเดียวปกอยูใน
สระบัวขนาดกลางรูปส่ีเหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดง
อภินิหารมี 10กร แตละมือถือของมงคลรวม 8อยาง จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบ
คืนดาบ ซึ่งเปนทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเท่ียวมา
น่ังพักผอนบริเวณริมทะเลสาบแหงน้ี ชมวัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบน
เกาะหยก เปนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเปนเอกลักษณอยางหน่ึง
ของกรุงฮานอย นําทานชอปปم�งอยางจุใจอยูท่ี ถนน 36 สาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่4 ฮานอย-กรุงเทพ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย กรุงฮานอย เพ่ือเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

11.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air 
เที่ยวบินที ่VJ901 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
03-06 พ.ค.62 10,999 10,999 3,500 
04-07 พ.ค.62 11,999 11,999 3,500 
09-12 พ.ค.62 11,999 11,999 3,500 
17-20 พ.ค.62 11,999 11,999 3,500 
18-21 พ.ค.62 11,999 11,999 3,500 
13-16 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 
26-29 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 
27-30 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 
09-12 ส.ค.62 11,999 11,999 3,500 
10-13 ส.ค.62 11,999 11,999 3,500 
12-15 ก.ย.62 9,999 9,999 3,500 
26-29 ก.ย.62 9,999 9,999 3,500 
11-14 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 
12-15 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 
20-23 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 
ราคาเด็กทารก 
อายุต่ํากวา 2ป 3,000 บาท 
 
 
 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางไป
และกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน  
(แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเง่ือนไของสายการบิน) 
สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารก

อายุไมเกิน 2 ป ยกเวนให) 
ทานละ 800 บาท/ทริป/ทาน 

 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร 
คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถ่ิน วันละ 200 ตอทาน/800 บาทตอทิป 
   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

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

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียน

ช่ือผูเดินทางได 15วัน กอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 


