
 

 

รหัสทัวร JWT1903619 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (VZ) 
หุบเขาปากมังกร   หมูบานกาตกาต   น้ําตกซิลเวอร 
ทําเนียบประธานาธิบดี   ชมวัดเจดียเสาเดียว   ทะเลสาบคืนดาบ 
 

 
 
 
 



 

 

เที่ยวเวียดนามเหนือ...บรรยากาศขุนเขา 
พักซาปา 2คืนเต็มอิ่ม ชมหุบเขาปากมังกร 
อิ่มอรอยสุกี้ปลาแซลมอล อาหารขึ้นช่ือซาปา 

SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตช่ือดัง อาหารกวา 200 ชนิด 
 

วันที่1 กรุงเทพ-ลาวไก-ซาปา 
11.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ

ภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

15.05 น. ออกเดินทางสูเมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยสายบินViet Jet Air 
เท่ียวบินที ่VJ902 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสูตัว
เมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปในป ค.ศ.
2010 ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูเมืองซาปา ซึ ่งตั ้งอยู
ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล
กับชายแดนจีน อยูในเขตจังหวัดลาวไก 
ตัวเม ืองตั ้งอยู บนระดับความสูงกวา
ระดับนํ ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดป ที ่น ี ่จ ึงเปน
แหลงปลูกผักและผลไมเมืองหนาวที่สําคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเปนดินแดนแหง
ขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุมากที่สุดในเวียดนามอีกดวย ในอดีต
เมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเปน
อาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชม.)  
พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่2 ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมูบานกาตกาต-นํ้าตกซิลเวอร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจาอาณานิคมฝรั่งเศสสรางไวเปนสถานที่
พักผอนตั้งแตป พ.ศ.2465 ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวซึ่ง
ไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหนึ่งในเวียดนาม ชมบริเวณ
หุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซึ ่งทานจะได 
ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไมเมือง
หนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมือง

ซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นําทานเดินเทาขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อัน
เปนแหลงศึกษาหาความรูทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุไมนานาชนิดที่หา
ยากตลอดจนไมดอกเมืองหนาวนานาพันธุ สวยสดงดงามมากในชวงฤดูหนาว 
จากน้ันขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี ้ซึ่ง
ทําเปนบันไดสลับกับทางเดินเทาพื้นราบผาน
สวนหินธรรมชาติรูปรางแปลกตาซึ่งมีอายุนับ
พันปสําหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมา
คลายเดินอยูในเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อ
ถ ายภาพของเม ืองซาปา รายลอมไปดวย
เทือกเขาหวางเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปน ความสูง 
3,148 เมตร สูงกวาภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอยาง
ชาๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตยสภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ หานาท ีวิวหลังคาสี
แดงของวิลลาคลาสสิคสไตลโคโลเนียลแบบฝรั ่งเศส สลับกับสีสันของบรรดา
บานเรือนผูคน โบสถคริสตตั้งเดนเปนสงาอยูเบื้องลางถนนหนทางและทะเลสาปที่
ตั้งอยูใจกลางเมืองซาปาชางเปนภาพที่สวยงามคุมคาจากการที่ทานไดมาชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
ทานชม หมูบานชาวเขากาตกาต เปนชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชม
ทิวทัศนอันสวยงาม ชมไรนาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทัง้
เขา สวยงามดังภาพวาด นําทานเดินชมวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวเขาภายใน
หมูบาน ชมสินคาพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผาหลากหลาย โดย
เฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือกซื ้อสินคาหัตถกรรมของชาวเขาภายใน



 

 

หมูบาน ชมนํ้าตกกั๊ตกั ๊ต อีกหนึ ่งความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา 
จากนั้นนําทานชม นํ ้าตกซิลเวอร (Silver Waterfall) เปนนํ ้าตกที ่มีความ
สวยงาม และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนตั้งแตระยะไกล มีความสูงประมาณ 
100 เมตร มีหลายระดับชั้น สายนํ้าไหลลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงาม 
ทานสามารถเดินชมความสวยงามของนํ้าตกตามชั้นตางๆ เพื่อเก็บภาพความ
ประทับใจ พรอมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล 
นําทานอิสระชอปปم�งที ่ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปم�ง
มากมาย ไมวาจะเปนสนิคาพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทาน
สามารถชอปปم�งใหอยางจุใจ 
พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่3 ซาปา-ฮานอย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  จากนั ้นนําทานกลับสู กรุงฮานอย เม ืองหลวงของเว ียดนาม เสนทางเดิม 

(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!!  

ภัตตาคารSEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตช่ือดัง 
นําทานชมจัตุรัสบาดิงห สถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของ
เวียดนามพนจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2488 (วันชาติของเวียดนาม) 
หลังจากตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 48ป ชมสุสานโฮจิมินห ภายในบรรจุ
ศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศที่ขัดตอความ
ประสงคของทานที่ตองการใหเผาศพ(ปดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวัน
ศุกร) นักทองเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบและสํารวม เขาไปคารวะ
ศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป กระเป�าสะพาย หรือกระเป�าถือเขาไป
โดยเด็ดขาด นําทานชมทําเนียบประธานาธิบดี ปจจุบันใชเปนที่รับรองแขกบาน
แขกเมือง ทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ�าหามเขาไปใกล แตมีเชือกกั้นให
ถายรูปไดในระยะไกล ชมบานพักโฮจิมินห ที่เคยพํานักอยูในชวงป พ.ศ.2501-
2512 บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นดวยเสาสูง ชั้นลางโปรงไมมีผนัง เปนที่



 

 

พักผอนและตอนรับแขก ชั้นบนสุดเปนหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะ
เรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเปนตัวอยางที่ดี จนไดรับการยกยองเปนบิดา
ของประเทศเวียดนาม นําทานชมวัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สราง
ดวยไมทั้งหลัง เปนศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนตนเสาเดียวปกอยูใน
สระบัวขนาดกลางรูปสี ่เหลี ่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดง
อภินิหารม ี10กร แตละมือถือของมงคลรวม 8อยาง จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบ
คืนดาบ ซึ่งเปนทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเที่ยวมา
นั่งพักผอนบริเวณริมทะเลสาบแหงน้ี ชมวัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบน
เกาะหยก เปนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเปนเอกลักษณอยางหน่ึง
ของกรุงฮานอย นําทานชอปปم�งอยางจุใจอยูที ่ถนน 36 สาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่4 ฮานอย-กรุงเทพ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย กรุงฮานอย เพ่ือเดินทางกลับ
สูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

12.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air 
เท่ียวบินที ่VJ901 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 



 

 

 
 

อัตราคาบริการ 
 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
30 พ.ย.-03 ธ.ค.62 9,999 9,999 3,500 

05-08 ธ.ค.62 11,999 11,999 3,500 
06-09 ธ.ค.62 10,999 10,999 3,500 
12-15 ธ.ค.62 11,999 11,999 3,500 
13-16 ธ.ค.62 11,999 11,999 3,500 
14-17 ธ.ค.62 11,999 11,999 3,500 
19-22 ธ.ค.62 11,999 11,999 3,500 
20-23 ธ.ค.62 11,999 11,999 3,500 
21-24 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
26-29 ธ.ค.62 13,999 13,999 3,500 
27-30 ธ.ค.62 14,999 14,999 3,500 
28-31 ธ.ค.62 15,999 15,999 3,500 
ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 3,000 บาท 

 
 



 

 

 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน

เดินทางไปและกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
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  
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาทตอทิป 
   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 
 

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

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 

บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางได 15 วัน กอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทาํกรุป
ไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื ่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifiเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 

  


