
 

 

เวยีดนามเหนอื SaPa(FANSIPAN) (พกัซาปา2คนื นอน4 ดาว)                                            

3วนั 2คนื  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

 

 

 

            

1. Cat Cat Village  

2.  

3. 3,143   

4.   

5. 36   

6.   (Love Market)  

7. Free WiFi   

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่15-17 มนีาคม 2562 

วนัที ่26-28 เมษายน 2562 

วนัที ่01-03  พฤษภาคม 2562 

วนัที ่03-05 พฤษภาคม 2562 

วนัที ่04-06 พฤษภาคม 2562 

 

12,888.- 

12,888.- 

14,888.- 

12,888.- 

10,888.- 

 

 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 10,888.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 



 

 

 
 

    เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. 

กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-

สสุานลงุโฮ- วดัเจดยีเ์สาเดยีว-ลาวไก-ซาปา-อสิะเทีย่วชม ตลาด
เมอืงซาปา-ซาปา 

✈ O O 
SAPA CHARM HOTEL 

(ระดบั 4 ดาว)  พกัซาปา 
1 คนืหรอืเทยีบเทา่ 

2. 
ซาปา-Fansipan-Silver Water Fall -Cat Cat Village-ซาปา 
 

O O O 
 SAPA CHARM HOTEL 
(ระดบั 4 ดาว)  พกัซาปา 

1 คนืหรอืเทยีบเทา่ 

3. 
ซาปา- ฮานอย-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย -กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอน

เมอืง) 
O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-สสุานลงุโฮ- วดัเจดยีเ์สา
เดยีว-ลาวไก-ซาปา-อสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา-ซาปา 

04.00 น. 
 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดย

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อ ิแอรเ์วยส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

ใหก้ารตอ้นรับ 

07.00 น.    อทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั 
 

 หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้ตวัเมอืง ฮานอย  
ชมสสุานลงุโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมรา่งของรัฐบรุษุอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่ไดรั้บการ
อาบน้ํายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลงแกว้ภายในหอ้งทีค่วบคมุอณุหภมูคิงที ่(หมายเหต ุสสุานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุ

วนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณ

ภายนอกได)้ ชมบา้นพักทีอ่ยูอ่าศัยของทา่นอดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูยบ์ญัชาการใน

สงครามเวยีดนาม จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว One Pillar Pagoda ทีม่อีายกุวา่ 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ี่

มคีวามงดงามมาก ตัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระบวัเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแตโ่บราณ 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Buffet Sen) 

ชว่งบา่ย : 
 
 
 
 
 

 

นําทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวดั ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยงัเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถกู
ใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที ่เขา้มาปกครองในสมยัอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และได ้
มกีารสรา้งสถานภีเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี 
ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนาม โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.
โดยการน่ังรถโคด๊ปรับอากาศ 
ใหท้า่นอสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love market) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่ และ ชมบรรดาเหลา่ชาวเขาได ้
เดนิทางมารวมตวักนัอยูท่ีน่ี ่ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจําเผา่ตา่งๆ จากนัน้นําทา่น Check-in เขา้ทีพ่ัก 

คํา่ 
บรกิารอาหารเย็น ณ ณ ภตัตาคาร (อาหารคํา่พเิศษหมอ้ไฟปลาเเซลมอน)   
อสิระกบัการชมบรรยากาศยามคํา่คนืของเมอืงซาปา 

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม SAPA CHARM HOTEL (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัซาปา 1 คนื 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที ่2: ซาปา-Fansipan-Silver Water Fall -Cat Cat Village-ซาปา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นํา ทา่นน ัง่รถรางใหมส่ดุจากสถานซีาปา  สูส่ถาน ีกระเชา้เพือ่ข ึน้ ยอดเขาฟานซปีนั (Fansipan) 
สงู 3,143 เมตร สงูทีส่ดุในอนิโดจนี ฟานซปัินยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและ ในภมูภิาคอนิโดจนี จนไดรั้บ
การกลา่วขานวา่ “หลังคาแหง่อนิโดจนี” บนความสงูจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวาม
หลากหลายทางชวีภาพสงูอยา่งยิง่ สภาพป่าก็ยงัคงมคีวามสมบรูณ์และสวยสดงดงามมาก ทวา่การเดนิเทา้สู่

ยอดเขาแหง่นีไ้มไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่อ่นขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจาก
ทั่วโลกเลอืกเป็นจดุ หมาย 
ปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชืน่ชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี  
(น ัง่กระเชา้ขึน้สูย่อดเขาฟานซปีนั) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

ออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall นํา้ตกสเีงนิ เป็นน้ําตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขา
ฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดับ 
สายน้ําลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม  
ตอ่มานําทา่นเดนิทาง สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา ชมวถิชีวีติความ
เป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได 

คํา่ 
 

บรกิารอาหารเย็น ณ ณ ภตัตาคาร  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม SAPA CHARM HOTEL (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัซาปา 1 คนื 

 

วนัที ่3: ซาปา- ฮานอย-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย -กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอยโดยรถโคด๊ปรปัอากาศ โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม. 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากน ัน้นําทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 

20.50 น. ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD645 

22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้  

 



 

 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

 
โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื  SaPa(FANSIPAN)  3 วนั 2 คนื 
BYFD   (GO1HAHFD005) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ทา่น

ละ 

15-17 มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

26-28 เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

01-03 พฤษภาคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,500 9,588.- 

03-05 พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

04-06 พฤษภาคม 2562 10,888.- 10,888.- 10,888.- 2,500 7,588.- 

(INFANT)  สําหรบั"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ่3,000.-บาท / ทา่น  

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

6. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม)  

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทาง

สําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

4. คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

เงือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง

ในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋ใน

กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


