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Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 16:03

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นตากับ

สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรษุตลอดกาล
นัง่กระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต หมู่บ้านชาวเผ่าม้ง
การเดินข้ึน HAM RONG MOUNTAIN 



ประวัติศาสตร์

วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแหง่แรกของเวียดนาม
วัดเจดีย์เสาเดียว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดท่ีเก่าท่ีสุดในฮานอย 

สบายๆกับ

ชมการแสดงหุน่กระบอกน้ำ
ช้อปท่ีถนนสายเก่า 36 สาย 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน 

เดินทาง     2     คน 22,900

เดินทาง     3     คน 19,800

เดินทาง   4 - 5   คน 17,500

เดินทาง   6 - 7   คน 15,500

เดินทาง   8 - 9   คน 14,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - ซาปา



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Hanoi,+Vietnam/tt.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietn
am/@21.7367947,104.279225,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3135008e138
00a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d21.0031177!1m5!1m1!1s0x36cd41683
3ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.8437852!2d22.3363608?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

05:30     คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย
07:45     ออกเดินทางสู่กรงุฮานอย  เท่ียวบินท่ี TG 560
09:35     ถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง พร้อมนำชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบ
West Lake
หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่เมืองซาปา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เจดีย์เฉินก๊วก หรอื Tran Quoc  ต้ังอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ West Lake
ถือเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในฮานอย
ทะเลสาบ West Lake  ทะเลสาบใจกลางกรงุฮานอย
ซาปา  เมืองชายแดนตอนเหนอืของประเทศเวียดนาม 

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Amazing Sapa Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - ซาปา

วันท่ี 2
ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - นัง่กระเช้าข้ึนเขาแฟนซีปัน - ภูเขาฮามรอง

https://www.google.co.th/maps/dir/Hanoi,+Vietnam/tt.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/@21.7367947,104.279225,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d21.0031177!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.8437852!2d22.3363608?hl=en
https://amazinghotel.com.vn/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/tt.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/Fansipan,+Sa
+Pa,+L%C3%A0o+Cai,+Vietnam/@22.3342165,103.8374443,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4
m12!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.8437852!2d22.3
363608!1m5!1m1!1s0x36cd41699eb62605:0x30c876200214e18c!2m2!1d103.8354728!2d2
2.3323237?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

เดินทางท่องเท่ียวในเมืองซาปา เช่น นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาแฟนซิปัน
เดินข้ึนชมเมืองซาปาแบบท๊อปวิว 360 องศา ข้ึอนอยู่กับสภาพอากาศด้วย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เดินเล่น ตลาดซาปายามเช้า เป็นตลาดท่ีชนเผ่าพื้ นเมืองต่างๆ นำสินค้ามาขาย
ยอดเขาฟานสิปัน ชมทัศนยีภาพของหบุเขาน้อยใหญ่ท่ีปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก       
ยอดเขาฮามรอง หรือ ภูเขามังกร

ชมทัศนยีภาพของเมืองซาปาแบบพาราโนราม่าและความงามของดอกไม้นานาชนดิ
         

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Amazing Sapa Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - นัง่กระเช้าข้ึนเขาแฟนซีปัน - ภูเขาฮามรอง

วันท่ี 3
ซาปา ทัวร์ - ฮานอย - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

https://www.google.co.th/maps/dir/tt.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/Fansipan,+Sa+Pa,+L%25C3%25A0o+Cai,+Vietnam/@22.3342165,103.8374443,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.8437852!2d22.3363608!1m5!1m1!1s0x36cd41699eb62605:0x30c876200214e18c!2m2!1d103.8354728!2d22.3323237?hl=en
https://amazinghotel.com.vn/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/tt.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/Fansipan,+Sa
+Pa,+L%C3%A0o+Cai,+Vietnam/@22.3342165,103.8374443,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4
m12!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.8437852!2d22.3
363608!1m5!1m1!1s0x36cd41699eb62605:0x30c876200214e18c!2m2!1d103.8354728!2d2
2.3323237?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

อิสระเดินท่องเท่ียวในเมืองซาปา
เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต Cat Cat
Village ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน
น้ำตกซิลเวอร์  Silver Waterfall ท่ีข้ึนชื่อในเมืองซาปา เป็นน้ำตกท่ีมีความสวยงาม
มีความสูงประมาณ 100 เมตร
ชมการแสดงเชิด หุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่
และมีลีลาการเชิดท่ีสวยงามท่ีสุดของเวียดนาม

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Lan Vien Hanoi Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
ซาปา ทัวร์ - ฮานอย - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

วันท่ี 4
ฮานอย ทัวร์ - ช้อปป้ิง - สนามบินนอยไบ - สนามบินสวุรรณภูมิ

https://www.google.co.th/maps/dir/tt.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/Fansipan,+Sa+Pa,+L%25C3%25A0o+Cai,+Vietnam/@22.3342165,103.8374443,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.8437852!2d22.3363608!1m5!1m1!1s0x36cd41699eb62605:0x30c876200214e18c!2m2!1d103.8354728!2d22.3323237?hl=en
https://lan-vien.hanoihotelsonline.com/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Hanoi,+Vietnam/Ho+Chi+Minh+Mausoleum,+2+H%
C3%B9ng+V%C6%B0%C6%A1ng,+%C4%90i%E1%BB%87n+B%C3%A0n,+Ba+%C4%90%
C3%ACnh,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+100000,+Vietnam/@21.0191621,105.8141692,15z
/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2
!1d105.8201408!2d21.0031177!1m5!1m1!1s0x3135aba15ec15d17:0x620e85c2cfe14d4c!2
m2!1d105.8346447!2d21.0367789?hl=en

การเดินทางแ
ละ

ช่วงเช้า+บ่าย 

เดินทางชมสถานท่่ีท่องเท่ียวในกรงุฮานอย เช่นสุสานลุงโฮ เจดีย์เสาเดี่ยว
ช้อบป้ิงถนน 36 สาย  
18:30    ได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินนอยใบ
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:45    เหนิฟ้าจากสนามบินนอยไบ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 565
22:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สุสานโฮจิมินห์ ของท่านโฮจิมินห์อดีตประธานาธบิดีผู้ ย่ิงใหญ่ ของชาวเวียดนาม
อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นท่ีทำงานของผู้ สำเรจ็ราชการของประเทศต่างๆ
ในแถบอินโดจีน 
บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ 

วัดเจดีย์เสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ต้ังอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว
สามารถข้ึนไปด้านบนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้
วัดหง็อกเซิน หรอื วัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้  คือเต่าศักดิ์ สิทธ ิ์  1 ใน 2
ตัวท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นี้
ชมความงามรอบ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
ช้อบป้ิงย่าน ถนนเก่า 36 สาย ซึ่งมากมายไปด้วยสินค้าของฝากของท่ีระลึก   

วันท่ี 4
ฮานอย ทัวร์ - ช้อปป้ิง - สนามบินนอยไบ - สนามบินสวุรรณภูมิ

https://www.google.co.th/maps/dir/Hanoi,+Vietnam/Ho+Chi+Minh+Mausoleum,+2+H%25C3%25B9ng+V%25C6%25B0%25C6%25A1ng,+%25C4%2590i%25E1%25BB%2587n+B%25C3%25A0n,+Ba+%25C4%2590%25C3%25ACnh,+H%25C3%25A0+N%25E1%25BB%2599i+100000,+Vietnam/@21.0191621,105.8141692,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d21.0031177!1m5!1m1!1s0x3135aba15ec15d17:0x620e85c2cfe14d4c!2m2!1d105.8346447!2d21.0367789?hl=en


อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 4
ฮานอย ทัวร์ - ช้อปป้ิง - สนามบินนอยไบ - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพักท่ี จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว 
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

ราคาเดก็

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ คิด 10 %  
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/509

https://www.atsiamtour.com/vietnam/509
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