
 

 

รหัสทัวร JWT2000569 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปน นิงหบิงห จางอาน  
4 วัน 3 คืน (TG) 
สะพานแกวมังกรเมฆ-ฟานซีปน-นํ้าตกซิลเวอร-จัตรุัสบาดิงห-วัดเจดยีเสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-
วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย-การแสดงระบําตุกตาหุนกระบอกนํ้า-ลองเรือจางอาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

** ชมสะพานแกวมังกรเมฆแหงใหม ** 
พักโรงแรมเมืองตากอากาศซาปา เมืองแหงขุนเขา 2 คืน 

ลองเรือกระจาดจางอาน นิงหบิงห มรดกโลกทางธรรมชาติ 
บุฟเฟ�ตชื่อดัง SEN นานาชาติอิ่มอรอย อาหารกวา 200 ชนิด 
รวมคารถไฟไตเขา เพื่อขึ้นกระเชาฟานซีปน หลังคาอินโดจีน 

แถมฟร ี!!! กระเป�าชอปปم�งสุดเก พับเก็บไดจุของไดเยอะ 
และหมวกสุดเท เวียดนาม 

หมายเหตุ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื ้อตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของ
สายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตผุล
เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง 
บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห-วัดเจดียเสาเดียว-ซาปา 
   ตลาด LOVE MARKET               (B/L/D) 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผู โดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั ้น 4 ประตู 2 

สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย (TG) ทานจะพบกับ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทาง

สูเมืองฮานอย ซึ่งเปนนครหลวงเกาแกที่มีอายุครบ 1,000 ปในค.ศ.2010 เมือง
ฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแหงนี้ยังคงรักษาความเปน
เอกลักษณไดอยางเหนียวแนน นําทานสู จัตุรัสบาดิงห ทีแ่หงนี้เปนสถานที่ๆทานโฮจิ
มินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของประเทศเวียดนามในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 
2488 ใหพนจากฝรั ่งเศส หลังจากตกเปนเมืองขึ ้นอยู 48 ป จากนั ้นนําทานชม 
สุสานโฮจิมินห ซึ่งภายในบรรจุศพของโฮจิมินหอยูในโลงแกว (ปดไมให เขาชมดาน
ในทุกวันจันทรและวันศุกร) นักทองเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบและ
สํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป กระเป�าสะพาย 
หรือกระเป�าถือเขาไปโดยเด็ดขาด จากนั ้นนําทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี 



 

 

ปจจุบันใชเปนที่รับรองแขกบานแขกเมือง สามารถถายรูปไดในระยะไกล และชม 
บานพักโฮจิมินห ซึ่งเคยเปนที่พักในชวงป พ.ศ.2501-2512 บานหลังนี้ถูกสรางดวย
ไมทั้งหลัง ชั้นบนสุดเปนหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานหลังนี้จะมีลักษณะ
เรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก จากนั้นนําทาน ชมวัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัด
แหงรัก สรางดวยไมท้ังหลัง เปนศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนตนเสาเดียว
ปกอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดง
อภินิหารม ี10 กร แตละมือถือของมงคลรวม 8 อยาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟต
ชื่อดัง 
 
  นําทานเดินทางสูเมืองซาปา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ระยะทาง 245 

กิโลเมตร)  ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับชายแดนจีน อยูใน
เขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 1,650 เมตร 
จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ที่นี่จึงเปนแหลงปลูกผักและผลไมเมืองหนาวที่สําคัญ
ของเวียดนาม อีกทั้งยังเปนดินแดนแหงขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุมาก
ที่สุดในเวียดนามอีกดวย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาว
ฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานอิสระชอปปم�งที่ ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปم�งมากมาย 
ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทานสามารถชอปปم�งให
อยางจุใจ 
พักที ่Holiday SAPA Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 2 ซาปา-สะพานแกวมังกรเมฆ-ฟานซีปน-นํ้าตกซิลเวอร           (B/L/D) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

นําทานเดินทางไปสถานที่ทองเที ่ยวใหมของเมืองซาปา สะพานแกว”โหรงมัย” 
(มังกรเมฆ) (ราคาทัวรรวมคาเขาชม) หางจากเมืองซาปา20กม. ไดเปดบริการ
อยางเปนทางการ วันที่16 พฤศจิกายน 2019 ไดเปนสะพานแกวที่ใหญที่สุดและสูง
ที่สุดของเวียดนาม ไปที่สะพานแหงนี้ทานตองเดินผานอุโมงคยาก70ม.และขึ้นลิฟต
สูงถึง300ม. ถึงยอดสะพานแลวเราตองเดินผานสะพานที่ทําจากกระจกมีควมยาว
กวา60ม.จากหนาผาภูเขา จากจุดนี้เราสามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงามของเทือกเขา
หวางเลียนเซิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้น นําทานไปนั่งรถรางรุนใหม ระยะทางประมาณ 2 กม. ซึ่งเปนหนึ่งใน
รถรางที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ออกเดินทาง จากโรงแรม MGallery ในเมือง Sa 
Pa และไปที่สถานีรถเคเบิล Fansipan รถรางวิ่งผานอุโมงคสองแหงและสี่สะพาน
ความเร็วสูงสุด 10เมตร/วินาท ีบรรจ ุ2,000 คนตอชั่วโมงระยะเวลาการเดินทางสั้น
ลงเหลือเพียง 4 นาทีแทนที่จะใชเวลา 15-20 นาทีโดยรถยนต จากนั้นทานสูฟานซี
ปน (ราคาทัวรรวมคากระเชา) ทามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละลองอยูรอบๆชม
ทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ไดรับการ
ขนานมานวาเปนหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศนแบบพาโนรามาพรอมสัมผัส
อากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งป อิสระเก็บภาพความประทับใจ  
จากนั้นนําทานชม นํ้าตกซิลเวอร(Silver Waterfall) เปนนํ้าตกที่มีความสวยงาม 
และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนตั้งแตระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มี
หลาย ระดับชั้น สายนํ้าไหลลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงาม ทานสามารถเดิน
ชมความสวยงามของนํ้าตกตามชั้นตางๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พรอมภาพที่
ระลึกบริเวณสะพานชมวิว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล+ไวนแดง
ดาลัด 

พักที ่Holiday SAPA Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 
วันที่ 3 ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย 
   การแสดงระบําตุกตาหุนกระบอกนํ้า             (B/L/D) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
  นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอยเสนทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น ํ าท  านชม กร ุงฮานอย เม ืองหลวงของ
เวียดนาม นครหลวงเกาแก ซึ ่งจะมีอายุครบ 
1000 ปในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมือง
หลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแหงนี้ยังคง
รักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน 
ชมสถาปตยกรรมแบบฝรั ่งเศส ตึก อาคารที่
สําคัญตาง ยังคงเปนการกอสรางและนําทานชม
รอบเมืองฮานอย บานเรือนสถาปตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศส จากนั้นนําทานไปชม ทะเลสาบคืนดาบ 
ซึ ่งเปนทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาว
ฮานอยและนักทองเที่ยวมานั่งพักผอนบริเวณริม
ทะเลสาบแห งนี้  ชมวัดหงอกเซิน  อย ู  ริม
ทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเปนเกาะเล็ก 
ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเปนเอกลักษณ



 

 

อยางหนึ่งของกรุงฮานอย นําทานชอปปم�งอยางจุใจอยูที่ ถนน 36 สาย จากนั้นชม
การแสดงระบําตุกตาหุนกระบอกนํ้า ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศ
เวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอกจากในนํ้า 
แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร ชีวิตประจําวันของชาวเวียดนาม และตํานาน
สถานที่สําคัญตางๆ ในกรุงฮานอย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่MOON VIEW HOTEL HANOI หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
วันที่ 4 ฮานอย-นิงหบิงห-ลองเรือจางอาน-ฮานอย-กรุงเทพ สุวรรณภูม ิ  (B/L/D) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

นําทุกทานเดินทางสูนิงหบิงห เมืองมรดกโลก นําทาน ลองเรือจางอาน (นั่งเรือ
กระจาด) ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวภูมิทัศนความงามทางธรรมชาติ ที่นักทองเที่ยวใช
เปนจุดหมายปลายทางทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งในเวียดนาม และจางอานยังไดรับ
การยกยองใหเปน ฮาลองบก เนื่องจากมีเขาหินปูนและถํ้าคลายกับที่อาวฮาลอง เปน
ระบบนิเวศที่สําคัญ มีพันธุพืชหายากและสัตวป�าสงวนอาศัยอยู เปนจํานวนมาก นํา
ทานลองเรือชมบรรยากาศผานถํ้า ธรรมชาติภูเขาหินปูน ชมทัศนียภาพของภูเขานอย
ใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา งามเกินบรรยาย และยังเปนที่ถายทําภาพยนตร 
เรื่อง kong skull island II มีฉากใหนักทองเที่ยวไดถายภาพสุดคลูอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําทานกลับสู กรุงฮานอย ไดเวลาแกสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน
นานาชาต ินอยบาย เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 



 

 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยแอรเวย เท่ียวบินที ่
TG565  

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) (บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

10-13 เม.ย. 2563 21,900 21,900 6,500 
13-16 เม.ย. 2563 21,900 21,900 6,500 

ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2 ป 

5,900 บาท 

 
 
 
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทาง

ไปและกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น  



 

 

(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามงื่อนไของสายการบิน) 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คา
โทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาทตอทาน 
   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียม เงินมัดจํา 
10,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจอง
แลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

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

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อ

ผูเดินทางได 15วัน กอนการเดินทาง 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ
, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
บริการเพิ่มเติม เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทรปิ 
 
 

 


