
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 16:04

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืนกรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นตากับ

สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรษุตลอดกาล
นัง่กระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
การเดินข้ึน HAM RONG MOUNTAIN 
ล่องเรอืชมมรดกโลก อ่าวฮาลอ



ประวัติศาสตร์

วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแหง่แรกของเวียดนาม
วัดเจดีย์เสาเดี่ยว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดท่ีเก่าท่ีสุดในฮานอย 

สบายๆกับ

ชมการแสดงหุน่กระบอกน้ำ
ช้อปกระจายท่ีถนนสายเก่า 36 สาย 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน 

เดินทาง     2     คน 30,500

เดินทาง     3     คน 25,500

เดินทาง   4 - 5   คน 22,500

เดินทาง   6 - 7   คน 19,500

เดินทาง   8 - 9   คน 17,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

 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/@21.733963,103.7183564,8z/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
หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 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 - หมู่บ้านก๊ัต ก๊ัต - ภูเขาฮามรอง

https://www.google.co.th/maps/dir/Hanoi,+Vietnam/tt.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/@21.733963,103.7183564,8z/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/Ham+Rong+
Mountain,+Sapa,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+L%C3%AAn,+N%C3%BAi+H%C3%A
0m+R%E1%BB%93ng,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/@22.3351893,103.8426873,17z/data=!
3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103
.8437852!2d22.3363608!1m5!1m1!1s0x36cd4114b1f62c81:0x6fc75725fb1beaf7!2m2!1d10
3.8477709!2d22.334574?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

เดินทางชมสถานท่องเท่ียวในเมืองซาปา เช่น ตลาดเช้า หมู่บ้านกัตกัต 

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

เดินเล่น ตลาดซาปายเช้า ซึ่งเป็นตลาดท่ีชนเผ่าพื้ นเมืองต่างๆ นำสินค้ามาขาย
หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต Cat Cat
Village ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน
น้ำตกซิลเวอร์  Silver Waterfall  ท่ีข้ึนชื่อในเมืองซาปา เป็นน้ำตกท่ีมีความสวยงาม
มีความสูงประมาณ 100 เมตร
เขาฮามรอง หรอื ภูเขามังกร ชมทิวทัศน์ของเมืองซาปาแบบพาราโนราม่า
และความงามของดอกไม้นานาชนดิ 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Amazing Sapa Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - หมู่บ้านก๊ัต ก๊ัต - ภูเขาฮามรอง

วันท่ี 3
ซาปา - นัง่กระเช้า - ฮานอย

https://www.google.co.th/maps/dir/tt.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/Ham+Rong+Mountain,+Sapa,+%25C4%2590%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+L%25C3%25AAn,+N%25C3%25BAi+H%25C3%25A0m+R%25E1%25BB%2593ng,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/@22.3351893,103.8426873,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.8437852!2d22.3363608!1m5!1m1!1s0x36cd4114b1f62c81:0x6fc75725fb1beaf7!2m2!1d103.8477709!2d22.334574?hl=en
https://amazinghotel.com.vn/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/tt.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/Hanoi,+Ho%
C3%A0n+Ki%E1%BA%BFm,+Hanoi,+Vietnam/@21.7366062,104.2794588,9z/data=!3m1!4
b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.8437
852!2d22.3363608!1m5!1m1!1s0x3135ab9bd9861ca1:0xe7887f7b72ca17a9!2m2!1d105.83
41598!2d21.0277644?hl=en

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย 

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวรอบๆ เมืองซาปาโดยนัง่กระเช้าสู่ยอดเขาแฟนสิปัน
เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สถานีกระเช้าไฟฟ้า Cable Car Station ท่ีหบุเขาเมืองหัว Muong Hoa
พาท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานสิปัน
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 - นัง่กระเช้า - ฮานอย

วันท่ี 4
ฮานอย - ฮาลอง - ล่องเรอือา่วฮาลองเบย์

https://www.google.co.th/maps/dir/tt.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/Hanoi,+Ho%25C3%25A0n+Ki%25E1%25BA%25BFm,+Hanoi,+Vietnam/@21.7366062,104.2794588,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.8437852!2d22.3363608!1m5!1m1!1s0x3135ab9bd9861ca1:0xe7887f7b72ca17a9!2m2!1d105.8341598!2d21.0277644?hl=en
https://lan-vien.hanoihotelsonline.com/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A
D%E0%B8%A2+Ho%C3%A0n+Ki%E1%BA%BFm,+Hanoi,+Vietnam/Halong+Bay,+Th%C3
%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BA%A1+Long,+Qu%E1%BA%A3ng+Ninh,+Vietnam/@2
0.8360379,105.9462662,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3135ab9bd9861ca1
:0xe7887f7b72ca17a9!2m2!1d105.8341598!2d21.0277644!1m5!1m1!1s0x314a5796518cee
87:0x55c6b0bcc85478db!2m2!1d107.1839024!2d20.9100512?hl=en

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย      

เดินทาง สู่ฮาลองเบย์ ดินแดนท่ีมังกรดำดิ่งสู่ท้องทะเล ระยะทาง 165
กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเศษถึงฮาลองเบย์
ล่องเรอืชมความงามของอ่าวซึ่งได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
หลังจากการล่องเรอืแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเดินทางกลับสู่กรงุฮานอย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

ล่องเรอืชมความงาม อ่าวฮาลอง ตามธรรมชาติท่ีสรรค์
สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก
ชม ถ้ำสวรรค์ ชมหนิงอกหนิย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม
สมควรแก่เวลา เดินทางกลับยังท่าเรอือ่าวฮาลองและเดินทางสู่ กรงุฮานอย
ระหว่างทางแวะชม ศูนย์หัตกรรมของคนพิการ ซึ่งท่านจะได้ชมหัตถกรรมต่างๆ
จากฝีมือของคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองเม่ือสงครามในอดีต
ชมการแสดงเชิด หุ่นกระบอกน้ำ คณะThang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่
และมีลีลาการเชิดท่ีสวยงามท่ีสุดของเวียดนาม

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    เมนซูีฟู๊ ดบนเรอื
เย็น          ภัตาคาร

ท่ีพัก Lan Vien Hanoi Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
ฮานอย - ฮาลอง - ล่องเรอือา่วฮาลองเบย์

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2+Ho%25C3%25A0n+Ki%25E1%25BA%25BFm,+Hanoi,+Vietnam/Halong+Bay,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+H%25E1%25BA%25A1+Long,+Qu%25E1%25BA%25A3ng+Ninh,+Vietnam/@20.8360379,105.9462662,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3135ab9bd9861ca1:0xe7887f7b72ca17a9!2m2!1d105.8341598!2d21.0277644!1m5!1m1!1s0x314a5796518cee87:0x55c6b0bcc85478db!2m2!1d107.1839024!2d20.9100512?hl=en
https://lan-vien.hanoihotelsonline.com/en/


วันท่ี 5
ฮาลอง - ฮานอย - สนามบินนอยไบ - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Halong+Bay,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E
1%BA%A1+Long,+Qu%E1%BA%A3ng+Ninh,+Vietnam/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B
8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2+Ho%C3%A0n+Ki%E1%BA%BFm,+Hanoi,+Vietnam/@20
.8347387,105.93341,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314a5796518cee87:0x5
5c6b0bcc85478db!2m2!1d107.1839024!2d20.9100512!1m5!1m1!1s0x3135ab9bd9861ca1:
0xe7887f7b72ca17a9!2m2!1d105.8341598!2d21.0277644?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย       

เดินทางชมสถานท่่ีท่องเท่ียวในกรงุฮานอย เช่นสุสานโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดี่ยว
วัดหง๊อกเซิน ช้อบป้ิงถนน 36 สาย  
18:30    ได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน  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
ชมวัดหง็อกเซิน หรอื วัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้  คือเต่าศักดิ์ สิทธ ิ์  1 ใน 2
ตัวท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นี้
ชมความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
ช้อบป้ิงย่านถนนเก่า 36 สาย ซึ่งมากมายไปด้วยสินค้าของฝากของท่ีระลึก  

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม 
กลางวัน    ภัตตาคาร

https://www.google.co.th/maps/dir/Halong+Bay,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+H%25E1%25BA%25A1+Long,+Qu%25E1%25BA%25A3ng+Ninh,+Vietnam/%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2+Ho%25C3%25A0n+Ki%25E1%25BA%25BFm,+Hanoi,+Vietnam/@20.8347387,105.93341,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314a5796518cee87:0x55c6b0bcc85478db!2m2!1d107.1839024!2d20.9100512!1m5!1m1!1s0x3135ab9bd9861ca1:0xe7887f7b72ca17a9!2m2!1d105.8341598!2d21.0277644?hl=en


ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 4 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)
น้ำดื่มวันละ 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

ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ คิด 10 %
ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสรมิเตียงนอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/510
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