 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 16:03

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium
Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นตากับ

สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรษุ ตลอดกาล
นัง่ กระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
หมบู่ ้ านกั๊ ตกั๊ ต หมบู่ ้ านชาวเผา่ ม้ง
การเดินขึ้น HAM RONG MOUNTAIN

ประวัติศาสตร์

วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแหง่ แรกของเวียดนาม
วัดเจดีย์เสาเดียว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม
วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เกา่ ที่สุดในฮานอย
สบายๆกับ

ชมการแสดงหนุ่ กระบอกน้ำ
ช้อปที่ถนนสายเกา่ 36 สาย




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพ่มิ

22,900
19,800
17,500
15,500
14,500
4,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - ซาปา

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - ซาปา
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

05:30 คณะพร้อม ณ สนามบนิ สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - H สายการบนิ ไทย
07:45 ออกเดินทางสกู่ รงุ ฮานอย เที่ยวบินที่ TG 560
09:35 ถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตทู างออก จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว
เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง พร้อมนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบ
West Lake
หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่เมืองซาปา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื Tran Quoc ตั้ งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ West Lake
ถือเป็นวัดที่เกา่ แกท่ ี่สดุ ในฮานอย
ทะเลสาบ West Lake ทะเลสาบใจกลางกรงุ ฮานอย
ซาปา เมืองชายแดนตอนเหนอื ของประเทศเวียดนาม
เจดีย์เฉินก๊วก

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Amazing Sapa Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
กลางวั น

ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - นัง่ กระเช้าขึ้นเขาแฟนซีปัน - ภูเขาฮามรอง

วันที่ 2

ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - นัง่ กระเช้าขึ้นเขาแฟนซีปัน - ภูเขาฮามรอง
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางทอ่ งเที่ยวในเมืองซาปา เชน่ นัง่ กระเช้าสยู่ อดเขาแฟนซิปัน
เดินขึ้นชมเมืองซาปาแบบท๊อปวิว 360 องศา ขึ้อนอยู่กับสภาพอากาศด้วย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

เดินเลน่ ตลาดซาปายามเช้า เป็นตลาดที่ชนเผา่ พื้นเมืองตา่ งๆ นำสินค้ามาขาย
ยอดเขาฟานสิปัน ชมทัศนยี ภาพของหบุ เขาน้อยใหญท
่ ี่ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก
ยอดเขาฮามรอง หร ือ ภูเขามังกร

ชมทัศนยี ภาพของเมืองซาปาแบบพาราโนรามา่ และความงามของดอกไม้นานาชนดิ
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Amazing Sapa Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ซาปา ทัวร์ - ฮานอย - ชมการแสดงหนุ่ กระบอกน้ำ

วันที่ 3

ซาปา ทัวร์ - ฮานอย - ชมการแสดงหนุ่ กระบอกน้ำ
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

อิสระเดินทอ่ งเที่ยวในเมืองซาปา
เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

Cat Cat
Village ชาวเขาเผา่ ม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยขู่ องชาวเขาในหมบู่ ้ าน
น้ำตกซิลเวอร์ Silver Waterfall ที่ข้ ึ นชื่อในเมืองซาปา เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม
มีความสูงประมาณ 100 เมตร
ชมการแสดงเชิด หุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่
และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สดุ ของเวียดนาม
หมบู่ ้ านกั๊ ตกั๊ ต

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Lan Vien Hanoi Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

ฮานอย ทัวร์ - ช้อปป้ ิง - สนามบินนอยไบ - สนามบินสวุ รรณภูมิ

วันที่ 4

ฮานอย ทัวร์ - ช้อปป้ งิ - สนามบินนอยไบ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

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

ชว่ งเช้า+บา่ ย

ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เดินทางชมสถานท่ีท่องเที่ยวในกรงุ ฮานอย เช่นสุสานลุงโฮ เจดีย์เสาเดี่ยว
ช้อบป้ ิงถนน 36 สาย
18:30 ได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินนอยใบ
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:45 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินนอยไบ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565
22:35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ของทา่ นโฮจิมินห์อดีตประธานาธบิ ดีผ้ ยู ิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม
ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผ้ สู ำเรจ็ ราชการของประเทศต่างๆ
ในแถบอินโดจีน
สสุ านโฮจิมินห์
อดีตทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักของทา่ นโฮจิมินห์
วัดเจดีย์เสาเดียว

ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้ งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว
สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อสักการะเจ้าแมก่ วนอิมได้
วัดหง็อกเซิน หรอื วัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้ าโบราณและเตา่ สต๊าฟ
ขนาดใหญซ่ ึ่งมีความเชื่อวา่ เตา่ ตัวนี้ คือเตา่ ศักด์ สิ ิทธ์ ิ 1 ใน 2
ตัวที่อาศัยอยใู่ นทะเลสาบแหง่ นี้
ชมความงามรอบ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
ช้อบป้ ิงย่าน ถนนเก่า 36 สาย ซึ่งมากมายไปด้วยสินค้าของฝากของที่ระลึก

วันที่ 4

ฮานอย ทัวร์ - ช้อปป้ งิ - สนามบินนอยไบ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ ที่พักที่ จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
คา่ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
ราคาเด็ก

เด็กอายุ ตำ่ กวา่ 2 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ คิด 10 %
เด็กอายุ 2-11 ปี ไมใ่ ช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใหญ
ู ่ 2 ทา่ น คิด 65 %
เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ทา่ น คิด 75 %
เด็กอายุ ตำ่ กวา่ 11 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ 1 ทา่ น คิด 100 %

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

