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เทีย่วเมอืงซาปาบรรยากาศหนุเขา...พักซาปา 2คนืเต็มอิม่ 
วนัที1่ กรงุเทพ-ฮานอย-ซาปา 

07.30  น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านายความสะดวก 

10.00  น. ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิ
ที ่SL180 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) บรกิารอาหารเทีย่ง และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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11.45  น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลัง
ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่าน
เดินทางสู่เม ืองซาปา  ซึ่งตั ้งอยู่ทาง
ภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับ
ชายแดนจนี อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัว
เ มื อ ง ตั ้ ง อ ยู่ บ น ร ะ ดั บค ว ามสู ง ก ว่ า
ระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึ
มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึ
เป็นแหลง่ปลกูผักและผลไมเ้มอืง
หนาวที่ส าคัญของเวยีดนาม อกีทัง้
ยังเป็นดนิแดนแห่งขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพัินธุม์ากทีส่ดุในเวยีดนามอกีดว้ย 
ในอดตีเมอืงนี้ถกูพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะ

เป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ  
  พกัที ่Holiday Sapa Hotel หรอืเทยีวเทา่ 
 

วนัที2่ ซาปา-ฟานซปีนั-หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าทา่นชมเมอืงซาปา เมอืงบนภเูขาทีเ่จา้อาณานคิม
ฝร่ังเศสสรา้งไวเ้ป็นสถานที่พักผ่อนตัง้แต่ปีพ.ศ. 
2465  ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึง่ไดรั้บความ
นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวยีดนาม จากนั้นท่านสู่

ฟานซปีนั ทา่มกลางมวลเมฆทีล่อยละลอ่งอยูร่อบๆ
ชมทัศนยีภาพทีแ่สนสวยงามบนจดุชมววิใน
ระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ไดรั้บการ
ขนานมานวา่เป็นหลังคาแห่งอนิโดจนี ดว้ย
ทวิทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นตลอดทัง้ปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ 
(ค่าใชจ้่ายในการขึน้กระเชา้เพื่อสัมผัสยอดสูงสุด
ฟานซปัีน ไมร่วมในคา่บรกิารทัวร)์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ทา่นเขา้ชม หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต เป็นชาวเขา
เผ่ามง้เก่าแก่ ของเมอืงซาปา ชมททัิศน์อัน
สวยงาม ชมไร่นาข ัน้บนัไดของชาวเขา 
ซึง่ปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวทัง้เขา สวยงาม
ดังภาพวาด น าท่านเดินชมวธิีชีว ิตและความ
เป็นอยูข่องชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ ชมชวีติพืน้ถิน่ของชนเผ่า
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หลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผ่าเยา้แดง และเลอืกวือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขา
ภายในหมูบ่า้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อกีหนึง่ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงวาปา จากนัน้
น าท่านชม น า้ตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall)เป็นน ้าตกที่มคีวามสวยงาม และสามารถ
มองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนตัง้แต่ระยะไกลมคีวามสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชัน้ 
สายน ้าไหลลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม ท่านสามารถเดนิชมความสวยงามของ
น ้าตกตามชัน้ตา่งๆ เพือ่เก็บภาพความประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
  พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที3่ ซาปา-ลาวไก-ฮานอย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจั่งหวัดลาวไก น าชมตลาดชายแดนเวยีดนาม-จนี ใหท้่านไดอ้สิระ
เหลอืซือ้สงิคา้ และเทีย่วชมตัวจังหวดัลาวไก  

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านออกเดนิทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชม.) น าท่านสูต่ัวเมอืงกรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม จะมอีายุ
ครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึง่เมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่าง
เหนยีวแน่น ทา่นไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่ง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่Delight Hotel Hanoi หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที4่ ฮานอย-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านชม จตัรุสับาดงิห ์สถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม

พน้จากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของ
เวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั้งเศสอยู่ ถึง 48 ปี 
จากนัน้น าท่านชมท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีรั่บรอง
แขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไป
ใกล ้แตม่เีชอืกกัน้ใหถ้า่ยรูปไดใ้นระยะไกล ชมบา้นพกัโฮจมินิห ์ที่
เคยพานักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้ง้
หลัง ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชัน้ล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและ
ตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้น
เรยีบง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างทีด่ ีจนไดรั้บการ
ยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าท่าน ชมวัดเจดยี ์

เสาเดยีว เรยีกอกีชือ่วา่วดัแหง่รัก สรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก 
ตัง้อยู่บนตน้เสาเดยีวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐาน รูปเจา้แม่
กวนอมิปางแสดงอภหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง  

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมชีาว
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ฮานอยและนักท่องเทีย่วมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้ ชมวดัหงอกเซนิ อยู่รมิ
ทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสแีดงสดใส ถือเป็น
เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย น าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย น าทาน
เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต  ินอยบ่าย เพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสารและสมัภาระ 

20.20 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร  ์เที่ยวบนิที่ 
SL185 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

22.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

07-10 พ.ค.60 9,999  9,999  3,500  

12-15 พ.ค.60 9,999  9,999  3,500  

12-15 พ.ค.60 9,999  9,999  3,500  

19-22 พ.ค.60 9,999  9,999  3,500  

26-29 พ.ค.60 9,999  9,999  3,500  

02-05 ม.ิย.60 9,999  9,999  3,500  

09-12 ม.ิย.60 9,999  9,999  3,500  

16-19 ม.ิย.60 9,999  9,999  3,500  

23-26 ม.ิย.60 9,999  9,999  3,500  

30 ม.ิย.-03 ก.ค.60 9,999  9,999  3,500  

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
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 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ขึน้กระเชา้ฟานซปัีน (คา่บัตรประมาณ 35 USD.)  

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 


