
 

 

รหัสทัวร JWT1900545 
ทัวรเวยีดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จางอาน-ฟานซีปน 4 วัน 3 คืน (TG) 
จัตุรัสบาดิงห   สุสานโฮจิมินห   ชอปปم�งถนน 36สาย  ภูเขาหินปูน 
นาขั้นบันได   หุบเขาปากมังกร   หมูบานชาวเขา   ลองเรือนิงบิงห 
 

 
 

 
 



 

 

เท่ียวเมืองซาปาบรรยากาศขนุเขา...พักซาปา 2คืนเต็มอ่ิม 
อาหารครบทุกมื้อ-การบินไทย น้ําหนักกระเป�า 20 กก. 

 
วันที่1 กรุงเทพ-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห-ซาปา-ตลาด Love Market 

05.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน4ประตู2 
สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย (TG) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก (*บริการอาหาร และ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

07.45 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเวย 
เท่ียวบินที ่TG560 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสูตัว
เมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปในป ค.ศ. 
2010 ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ทานได
ชมสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สําคัญตาง นําทานชม จัตุรัสบาดิงห 
สถานที่ท่ีทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส ใน
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเปนเมืองขึ้นของ
ฝรั่งเศสอยู ถึง 48ป ชม สุสานโฮจิมินห 
ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห 
นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศที่
ขัดตอความประสงคของทานที่ตองการให
เผาศพ (ปดไมให  เขาชมดานในทุกวัน
จันทรและวันศุกร) นักทองเท่ียวจะเดินเรียง
แถวเขาคิวอยางเงียบสงบและสํารวม เขา
ไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป กระเป�าสะพาย หรือกระเป�า
ถือเขาไปโดยเด็ดขาดจากน้ันนําทานชมทําเนียบประธานาธิบดี ปจจุบันใชเปนที่
รับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ�าหามเขาไปใกล แตมี
เชือกกั้นใหถายรูปไดในระยะไกล ชม บานพักโฮจิมินห ที่เคยพํานักอยูในชวงป 
พ.ศ. 2501-2512 บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นดวยเสาสูง ชั้นลางโปรงไมมี
ผนัง เปนที่พักผอนและตอนรับแขก ชั้นบนสุดเปนหองสมุด หองทํางาน และ
หองนอน บานจะเรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเปนตัวอยางที่ดี จนไดรับการ
ยกยองเปนบิดาของประเทศเวียดนาม จากน้ันนําทาน ชมวัดเจดียเสาเดียว เรียก
อีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมทั้งหลัง เปนศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู



 

 

บนตนเสาเดียวปกอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจา
แมกวนอิมปางแสดงอภินิหารม ี10 กร แตละมือถือของมงคลรวม 8 อยาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคารSEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟต
ช่ือดัง 

  นําทานเดินทางสูเมืองซาปา ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับ
ชายแดนจีน อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัว
เมื อ ง ตั้ ง อ ยู บ น ร ะ ดั บ ค ว า ม สู ง ก ว า
ระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดป ที่น่ีจึงเปนแหลงปลูกผัก
และผลไมเมืองหนาวที่สําคัญของเวียดนาม 
อีกทั้งยังเปนดินแดนแหงขุนเขาที่มีความ
หลากหลายของชาติพั นธุมากที่ สุดใน
เวียดนามอีกดวย ในอดีตเมืองน้ีถูกพัฒนาขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส 
สมัยที่เวียดนามเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ชม.)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานอิสระชอปปم�งที ่ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปم�ง
มากมาย ไมวาจะเปนสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทาน
สามารถชอปปم�งใหอยางจุใจ 

  พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา 
 

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

นําทานชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจาอาณานิคมฝรั่งเศสสรางไวเปนสถานที่
พักผอนตั้งแตป พ.ศ. 2465 ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมาก
ที่ สุ ด แห งห น่ึ งใน เวี ยดนาม  ชมบ ริ เวณ หุ บ เข าป าก มั งกร Ham rong 
mountain ซึ่งทานจะได ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไมเมือง
หนาวนานาพรรณ  อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูง
ประมาณ 150 เมตร นําทานเดินเทาขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเปนแหลงศึกษาหา
ความรูทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุไมนานาชนิดที่หายากตลอดจนไมดอก
เมืองหนาวนานาพันธุสวยสดงดงามมากในชวงฤดูหนาว จากน้ันขึ้นไปยังจุดชมวิว
สูงสุดของภูเขาลูกน้ี ซึ่งทําเปนบันไดสลับกับทางเดินเทาพื้นราบผานสวนหิน



 

 

ธรรมชาติรูปรางแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปสําหรับทางขึ้นจุดชมวิวน้ันวกไปเวียนมา
คลายเดินอยูในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพ่ือถายภาพของเมืองซาปา รายลอม
ไปดวยเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปน 
ความสูง 3,148 เมตร สูงกวาภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไป
มาอยางชาๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตยสภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ หานาที วิว
หลังคาสีแดงของวิลลาคลาสสิคสไตลโคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของ
บรรดาบานเรือนผูคน โบสถคริสตตั้งเดนเปนสงาอยูเบื้องลางถนนหนทางและ
ทะเลสาปที่ตั้งอยูใจกลางเมืองซาปาชางเปนภาพที่สวยงามคุมคาจากการที่ทาน
ไดมาชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ทานชม หมูบานชาวเขากาตกาต เปนชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชม
ทิวทัศนอันสวยงาม ชมไรนาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้ง
เขา สวยงามดังภาพวาด นําทานเดินชมวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวเขาภายใน

หมูบาน ชมสินคาพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผา
หลากหลาย โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือกซื้อสินคา
หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบาน ชมนํ้าตกกั๊ตกั๊ต อีกหน่ึง
ความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา จากน้ันนําทานชม 
นํ้าตกซิลเวอร (Silver Waterfall) เปนน้ําตกที่มีความสวยงาม 
และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนตั้งแตระยะไกล มีความสูง
ประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ําไหลลัดเลาะตาม
หนาผาลงมาอยางสวยงาม ทานสามารถเดินชมความสวยงามของ
น้ําตกตามชั้นตางๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พรอมภาพที่

ระลึกบริเวณสะพานชมวิว จากนั้นทานสูฟานซีปน ทามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอย
ละลองอยูรอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 
เมตร จุดที่ไดรับการขนานมานวาเปนหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศนแบบพา
โนรามาพรอมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งป อิสระเก็บภาพความประทับใจ 
(คาใชจายในการขึ้นกระเชาเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปน ไมรวมในคาบริการ
ทัวร) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล 
พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่3 ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอยเสนทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานกลับสู กรุงฮานอย เมือง
หลวงของเวียดนาม นครหลวงเกาแก ซึ่ง
จะมีอายุครบ 1000 ปในป ค.ศ. 2010 
กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความ
เปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชม
สถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่
สําคัญตาง ยังคงเปนการกอสรางและนําทานชมรอบเมืองฮานอย บานเรือน
สถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากน้ัน  นําทานไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเปน
ทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเที่ยวมาน่ังพักผอน
บริเวณริมทะเลสาบแหงน้ี  ชมวัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก 
ซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของ
กรุงฮานอย นําทานชอปปم�งอยางจุใจอยูท่ี ถนน 36 สาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา 

 
วันที่4 ฮานอย-นิงหบิงห-ลองเรือจางอาน-กรุงเทพ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นํ าทุ กทาน เดิ นทางสู นิ งห บิ งห  เพื่ อ
ลองเรือจางอาน (นั่งเรือกระจาด) ซึ่ง
เปนสถานที่ทองเที่ยวภูมิทัศนความงาม
ทางธรรมชาติ  ที่ นักทองเที่ยวใช เปน
จุดหมายปลายทางทองเท่ียวที่สําคัญแหง
หน่ึงในเวียดนาม และจางอานยังไดรับ
การยกยองใหเปน ฮาลองบก เน่ืองจาก
มีเขาหินปูนและถํ้าคลายกับที่อาวฮาลอง 
เปนระบบนิเวศที่สําคัญ มีพันธุพืชหายาก



 

 

และสัตวป�าสงวนอาศัยอยู เปนจํานวนมาก นําทานลองเรือชมบรรยากาศผานถํ้า 
ธรรมชาติภูเขาหินปูน ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา 
งามเกินบรรยาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นอยบาย เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเวย เที่ยวบินที่ 
TG565 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) (*บริการอาหาร 
และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
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 
10-13 ส.ค.62 15,900 15,900 3,500 
ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 3,000 บาท 

 
 
 



 

 

ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน
เดินทางไปและกลับ 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร 
คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น วันละ 200 ตอทาน/800 บาทตอทิป 
   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาขึ้นกระเชาฟานซีปน (คาบัตรประมาณ 40 USD.)  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

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

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 800 บาท/ทรปิ/ทา่น 
ต ั�งแต ่วนัที� 10 ม.ิย. 62 เป็นตน้ไป ขอปรบัคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม เป็นทา่นละ 800 บาท 

 



 

 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

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

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifiเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 

 


