
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 27 ก.พ. 2020 10:00

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว 8 - 10 คน

 ไฮไลท์ทริป

ราคาโปรโมชั่นนี้ ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

ตื่นตากับ

สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรษุตลอดกาล
นัง่กระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
หมู่บ้านกัตกัต หมู่บ้านชาวเผ่าม้ง
การเดินข้ึน HAM RONG MOUNTAIN  

ประวัติศาสตร์



วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแหง่แรกของเวียดนาม
วัดเจดีย์เสาเดี่ยว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดท่ีเก่าท่ีสุดในฮานอย 

          ของท่ีระลึก

ช้อปกระจายท่ีถนนสายเก่า 36 สาย 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  8 - 10  คน 8,800.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ฮานอย - ซาปา

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Noi+Bai+International+Airport+
(HAN),+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+Hanoi,+Vietnam/Ho+Chi+Minh+Mausoleum,+H%C3%B
9ng+V%C6%B0%C6%A1ng,+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn,+Ba+%C4%90%C3%A
Cnh,+Hanoi,+Vietnam/Sapa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/@21.9723569,104.1112427,9z/d
ata=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041
709!2d21.2187149!1m5!1m1!1s0x3135aba15ec15d17:0x620e85c2cfe14d4c!2m2!1d105.83
46447!2d21.0367789!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.
8437852!2d22.3363608!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Noi+Bai+International+Airport+(HAN),+S%25C3%25B3c+S%25C6%25A1n,+Hanoi,+Vietnam/Ho+Chi+Minh+Mausoleum,+H%25C3%25B9ng+V%25C6%25B0%25C6%25A1ng,+%25C4%2590i%25E1%25BB%2587n+Bi%25C3%25AAn,+Ba+%25C4%2590%25C3%25ACnh,+Hanoi,+Vietnam/Sapa,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/@21.9723569,104.1112427,9z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!1m5!1m1!1s0x3135aba15ec15d17:0x620e85c2cfe14d4c!2m2!1d105.8346447!2d21.0367789!1m5!1m1!1s0x36cd416833ee9ad5:0xe1f42da2bbc76727!2m2!1d103.8437852!2d22.3363608!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า    

05:00   พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
07:00    เหนิฟ้าสู่ กรงุฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD642
08:45    เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรงุฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

ไกด์รอให้การต้อนรับ  เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง พร้อมนำชมสถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น วัดเฉินก๊วก  ทะเลสาบ West Lake

ช่วงบ่าย

หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่เมืองซาปา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

เจดีย์เฉินก๊วก หรอืTran Quoc  ต้ังอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ West Lake
 ถือเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในฮานอย
ทะเลสาบ West Lake ทะเลสาบใจกลางกรงุฮานอย

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

ซาปา  เมืองชายแดนตอนเหนอืของประเทศเวียดนาม 

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก https://chaulonghotel.com.vn/ หรือเทียบเท่า

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ฮานอย - ซาปา

วันท่ี 2
ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - นัง่กระเช้าสูย่อดเขาแฟนซิปัน - ภูเขาฮามรอง

https://chaulonghotel.com.vn/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Viet+Flower+Hotel,+24+Th%C3%A1c+B%E1%BA%A
1c,+TT.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+L%C3%A0o+Cai,+Vietnam/Fansipan+Cable+Car+Station+Peak,+
San+S%E1%BA%A3+H%E1%BB%93,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/Ham+Rong+flower+gar
den,+%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2+Sa+Pa,+%E0%B8%88%E0%B
8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E
0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
2+%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%
B8%B2%E0%B8%A1/@22.3395026,103.7740145,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m
1!1s0x36cd416935a8a175:0xc53616c880e319e8!2m2!1d103.83743!2d22.336079!1m5!1m1
!1s0x36cd448752d66473:0xc441971c6ce02f37!2m2!1d103.7747104!2d22.3066519!1m5!1
m1!1s0x36cd41148e22811d:0x11662342fc263dc4!2m2!1d103.8437852!2d22.3363608!3e0
?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

เดินทางท่องเท่ียวในเมืองซาปา เช่น นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาแฟนซิปัน

ช่วงบ่าย

เดินข้ึนชมเมืองซาปาแบบท๊อปวิว 360 องศา ข้ึอนอยู่กับสภาพอากาศด้วย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

ตลาดเช้าซาปา  เป็นตลาดท่ีชนเผ่าพื้ นเมืองต่างๆ นำสินค้ามาขาย
ยอดเขาฟานสิปัน  ชมทัศนยีภาพของหบุเขาน้อยใหญ่ท่ีปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก       

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

ยอดเขาฮามรอง หรอื
ภูเขามังกร ชมทัศนยีภาพของเมืองซาปาแบบพาราโนราม่าและความงามของดอกไ
ม้นานาชนดิ  

วันท่ี 2
ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - นัง่กระเช้าสูย่อดเขาแฟนซิปัน - ภูเขาฮามรอง

https://www.google.co.th/maps/dir/Viet+Flower+Hotel,+24+Th%25C3%25A1c+B%25E1%25BA%25A1c,+TT.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+L%25C3%25A0o+Cai,+Vietnam/Fansipan+Cable+Car+Station+Peak,+San+S%25E1%25BA%25A3+H%25E1%25BB%2593,+Sa+Pa,+Lao+Cai,+Vietnam/Ham+Rong+flower+garden,+%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2+Sa+Pa,+%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1/@22.3395026,103.7740145,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36cd416935a8a175:0xc53616c880e319e8!2m2!1d103.83743!2d22.336079!1m5!1m1!1s0x36cd448752d66473:0xc441971c6ce02f37!2m2!1d103.7747104!2d22.3066519!1m5!1m1!1s0x36cd41148e22811d:0x11662342fc263dc4!2m2!1d103.8437852!2d22.3363608!3e0?hl=en


อาหาร เช้า         ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร 
เย็น         ภัตตาคาร 

ท่ีพัก https://chaulonghotel.com.vn/ หรือเทียบเท่า

วันท่ี 2
ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - นัง่กระเช้าสูย่อดเขาแฟนซิปัน - ภูเขาฮามรอง

วันท่ี 3
ซาปา ทัวร์ - ฮานอย - ช้อบป้ิง - สนามบินนอยใบ - กรงุเทพฯ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Viet+Flower+Hotel,+24+Th%C3%A1c+B%E1%BA%A
1c,+TT.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+L%C3%A0o+Cai,+Vietnam/Hanoi,+Vietnam/Noi+Bai+Internation
al+Airport+
(HAN),+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+Hanoi,+Vietnam/@21.8936144,104.1930264,9z/data=!4
m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36cd416935a8a175:0xc53616c880e319e8!2m2!1d103.83743!2d2
2.336079!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d
21.0031177!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2
d21.2187149!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า 

อิสระเดินท่องเท่ียวในเมืองซาปา เดินทางสู่หมู่บ้านกัตกัต

ช่วงบ่าย

เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
18:30   
ได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินนอยใบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:50    เดินทางกลับ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD645
22:45     กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

https://chaulonghotel.com.vn/
https://www.google.co.th/maps/dir/Viet+Flower+Hotel,+24+Th%25C3%25A1c+B%25E1%25BA%25A1c,+TT.+Sa+Pa,+Sa+Pa,+L%25C3%25A0o+Cai,+Vietnam/Hanoi,+Vietnam/Noi+Bai+International+Airport+(HAN),+S%25C3%25B3c+S%25C6%25A1n,+Hanoi,+Vietnam/@21.8936144,104.1930264,9z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36cd416935a8a175:0xc53616c880e319e8!2m2!1d103.83743!2d22.336079!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d21.0031177!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต   Cat Cat Village
ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน
น้ำตกซิลเวอร์   Silver Waterfall ท่ีข้ึนชื่อในเมืองซาปา เป็นน้ำตกท่ีมีความสวยงาม
มีความสูงประมาณ 100 เมตร

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

หากยังมีเวลาอิสระซืื้ อของฝากท่ีตลาดถนนสายเก่า 36 สาย
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  

วันท่ี 3
ซาปา ทัวร์ - ฮานอย - ช้อบป้ิง - สนามบินนอยใบ - กรงุเทพฯ

ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพักท่ีซาปา 2 คืน 
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน  
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ ไป - กลับ
ค่าบรกิาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ,พนักงานโรงแรม,ร้านอาหาร ฯลฯ



ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

ราคาสำหรับเด็ก

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ คิด 10 %  
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/promotion/1109

https://www.atsiamtour.com/promotion/1109

	ไฮไลท์ทริป
	ราคา
	รายละเอียด
	รูปภาพ

