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เทีย่วเมอืงซาปาบรรยากาศหุนเขา...พักซาปา 2คนืเต็มอิม่ 

 

วนัที ่1  กรงุเทพ-ฮานอย-ซาปา 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง 

เคานเ์ตอร์สายการบนิแอร์เอเชีย (FD) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบนิแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD642 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลังผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านสูต่ัวเมอืงกรุง
ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายคุรบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเมืองแหง่นี้

ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ทา่นไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส 
ตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่ง น าทา่นชม จตัุรสับาดงิห ์สถานทีท่ีท่า่นโฮจมิินหไ์ดอ้่านค าประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของ
เวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ ถงึ 48ปี จากนั้นน าท่านชมท าเนยีบ



 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ JVN02 HANOI SAPA 3DMAR17-FD-W41 

ประธานาธิบด ีปัจจบัุนใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสีเหลอืงทัง้หลัง มีทหาร
เฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มีเชอืกกัน้ใหถ้า่ยรูปไดใ้นระยะไกล ชม  บา้นพกัโฮจิมนิห ์ทีเ่คย
พ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่ง

โปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชั ้นบนสดุเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และ
หอ้งนอน บา้นจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่  ีจนไดรั้บการยกยอ่ง
เป็นบดิาของประเทศเวียดนาม จากนั้นน าทา่น ชมวดัเจดยี์เสาเดยีว  เรียกอีกชือ่ว่าวัดแห่ง
รัก สรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่น

สระบัวขนาดกลางรูปส ีเ่หลีย่ม  ภายในประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 
กร แตล่ะมือถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาปา ซึง่ตัง้อยูท่างภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกั้บชายแดน
จนี อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตัง้อยู่บนระดับความสงูกว่าระดับน ้ าทะเลถงึ 1 ,650 
เมตร จงึมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จงึเป็นแหลง่ปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวที่ส าคัญ

ของเวียดนาม อีกทัง้ยังเป็นดินแดนแหง่ขนุเขาทีม่ีความหลากหลายของชาตพัินธุ์มากทีส่ ุด
ในเวียดนามอีกดว้ย ในอดตีเมืองนี้ถกูพัฒนาขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยที่
เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชม.) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มีสนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นสนิคา้พืน้เมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 
พกัที่ Holiday sapa Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที2่  ซาปา 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นชมเม ืองซาปา เมืองบนภเูขาทีเ่จา้อาณานิคมฝร่ังเศสสรา้งไวเ้ป็นสถานที่พักผอ่น

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึง่ไดรั้บความนิยมมากทีส่ ุดแหง่หนึ่งใน

เวียดนาม ชมบรเิวณหุบเขาปากมงักร Ham rong mountain ซึง่ท่านจะได ้ชมทะเล

หมอกทีป่กคลมุท่ัวเมืองซาปา ชมดอกไม้เมอืงหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภเูขา

เล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสงูประมาณ 150 เมตร น าทา่นเดนิเทา้ขึน้ไปเทีย่วบนภเูขา

ลกู อันเป็นแหลง่ศึกษาหาความรูท้างธรรมชาตวิิทยาเพราะมีพชืพันธุ์ไมน้านาชนิดทีห่ายาก

ตลอดจนไมด้อกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในชว่งฤดหูนาว จากนั้นขึน้ไปยัง

จดุชมวิวส ูงสดุของภเูขาลูกนี้ ซึ่งท าเป็นบันไดสลับกับทางเดนิเทา้พืน้ราบผ่านสวนหิน

ธรรมชาตริูปร่างแปลกตาซึง่มีอายุนับพันปีส าหรับทางขึน้จดุชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคลา้ย

เดินอยู่ในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถา่ยภาพของเม ืองซาปา รายลอ้มไปดว้ย

เทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 

3,148 เมตร สงูกว่าภเูขาลกูใดๆ ในอินโดจนี สายหมอกเริ่มเคลือ่นตัวไปมาอย่างชา้ๆ เมฆ
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หมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลีย่นไปมาทุกๆ หา้นาท ีวิวหลังคาสแีดงของวิลล่า

คลาสสคิสไตลโ์คโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลับกับสสีันของบรรดาบา้นเรือนผูค้น โบสถค์ริสต์

ตัง้เด ่นเป็นสง่าอยูเ่บือ้งล่างถนนหนทางและทะเลสาปทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมืองซาปาชา่งเป็น

ภาพทีส่วยงามคุม้คา่จากการทีท่า่นไดม้าชม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ทา่นชม  หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตก๊าต เป็นชาวเขาเผา่มง้เกา่แก ่ของเมืองซาปา ชมทวิทัศน์
อันสวยงาม ชมไร่นาข ัน้บนัไดของชาวเขา ซึง่ปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวทั้งเขา สวยงาม
ดังภาพวาด น าทา่นเดินชมวิถชี ีวิตและความเป็นอยูข่องชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสนิคา้

พืน้เมืองของทีร่ะลึก ชมชวีิตพืน้ถิน่ของชนเผา่หลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผา่เยา้
แดง และเลือกซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น  ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อีกหนึ่ง
ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมืองซาปา  จากนั้นน าทา่นชม น า้ตกซลิเวอร์ (Silver 
Waterfall) เป็นน ้าตกทีม่ีความสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนตัง้แตร่ะยะไกล 
มีความสงูประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชัน้ สายน ้าไหลลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่ง
สวยงาม ทา่นสามารถเดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ตา่งๆ   เพื่อเก็บภาพความ

ประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบริเวณสะพานชมวิว จากนั้นท่านสู่ฟานซปีัน ทา่มกลางมวล
เมฆหมอกทีล่อยละลอ่งอยู่รอบๆชมทัศนียภาพทีแ่สนสวยงามบนจดุชมวิวในระดับความสูง 
3,143 เมตร จุดทีไ่ดรั้บการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแหง่อนิโดจนี ดว้ยทวิทัศน์แบบพา

โนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดทัง้ปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ (คา่ใชจ้า่ย
ในการขึน้กระเชา้เพือ่สมัผัสยอดสงูสดุฟานซปัีน ไม่รวมในคา่บริการทัวร์) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ Holiday sapa Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที3่  ซาปา-ฮานอย-กรงุเทพ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าทา่นออกเดนิทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อนิเตอรบ์ุฟเฟตช์ื่อดงั 

จากนั้นน าคณะเราไปชม ว ัด TRAN QUOC ตังอยู่ที่ใจกลางของทะเลสาบ HO TAY 
ทะเลสาบใหญ่ทีส่ดุและเหมือนดวงตาสองดวงของฮานอย ชมวัด TRAN QUOC วัดทีเ่ก่า
ทีส่ดุของเมืองหลวงฮานอย ความเป็นมาของวัดแหง่นี้ 1,500 กว่าปี วัดทีกู่ช้าตกิูเ้มืองของ
ประเทศเวียดนาม จากนั้นคณะไปชอ้ปป้ิงอยา่งสาใจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย ไดเ้วลาแกส่มควร

น าทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 
20.50 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD645 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.55 ชัว่โมง) 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

21-23 ม.ค.60 10,999 10,999 2,500 

18-20 ก.พ.60 10,999 10,999 2,500 

25-27 ก.พ.60 10,999 10,999 2,500 

04-06 ม.ีค.60 10,999 10,999 2,500 

11-13 ม.ีค.60 10,999 10,999 2,500 

18-20 ม.ีค.60 10,999 10,999 2,500 

25-27 ม.ีค.60 10,999 10,999 2,500 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ คา่ซักรีด คา่มินิบาร์ คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัล่ะ 150 ตอ่ทา่น/450 บาทตอ่ทปิ 

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

 

เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท พรอ้ม
กับเตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวร์ส ่วนทีเ่หลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า  15 วัน ท่านควร
จัดเตรียมคา่ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พักและตั๋วเครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ
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 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น
ออกบัตรโดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทัวร์ทัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ  

ก็ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืคา่ทัวร์ทัง้หมด 


