
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

Code : TG82 ทวัรเ์วยีดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซบินั  4วนั3คนื  

 
สมัผสัความหนาวที'เวยีดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย  

สมัผสัความสวยงามของธรรมชาต ิขนุเขา สายนํ .า ทุง่นา และนาข ั.นบนัได  ซาปา เป็นเมอืงตากอากาศบน 
หบุเขาที'อากาศเย็นสบายท ั.งปี เที'ยวหมูบ่า้นชาวเขา ชมนาข ั.นบนัได ววิแบบพาโนรามา  

และไดน้ ั'งกระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปินั  
เยอืนเมอืงหลวงฮานอย  ชอ้ปปิ. งจใุจที'ถนน 36 สาย  ฮานอย เยอืนสสุานโฮจมินิห ์เจดยีเ์สาเดี'ยว  

  * พกัซาปา 1คนื ฮานอย 1 คนื ฮาลอง 1 คนื * ฟร ีWifi On BUS  * 
!! พเิศษสดุ เฝอเวยีดนาม + ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล +Sen Buffet อาหารนานาชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  
 

พเิศษ!! ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1ตวั  
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  
Infant 

พกัเดี'ยว/
เดนิทางทา่น
เดยีว เพิ'ม 

ที'น ั'ง หมายเหต ุ

31 ต.ค.-03 พ.ย.62 12,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  2,500฿ 

3,000 25  

07 – 10 พ.ย.62 13,888 3,000 25  

21 – 24 พ.ย.62 13,888 3,000 25  

28 พ.ย. – 01 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  

12 – 15 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

19 – 22 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  

02 – 05 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

09 – 12 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

16 – 19 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

23 – 26 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

30 ม.ค. – 02 ก.พ.63  13,888 3,000 25  

06 – 09 ก.พ.63 13,888 3,000 25  

20 – 23 ก.พ.63 13,888 3,000 25  

23 – 26 ก.พ.63 13,888 3,000 25  

05 – 08 ม.ีค.63 13,888 3,000 25  

19 – 22 ม.ีค.63 13,888 3,000 25  

26 – 29 ม.ีค.63 13,888 3,000 25  

 
� FLIGHT:  
DEPARTURE:  TG560 BKK-HAN   07.45-09.35 
RETURN:         TG565 HAN-BKK   20.25-22.15 
 
วนัแรก           ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ -  ทา่อากาศยาน นอยไบ ฮานอย  - เมอืงซาปา - หมูบ่า้นชาวเขา 

Cat Cat Village - ตลาดคนเดนิซาปา                                           �อาหารกลางวนั, เย็น 
   04.30 น.       � พรอ้มกนัที'ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ั.น 4 ประต ู  

เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย เจา้หนา้ที'ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึ.น
เครื'อง (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจากเจา้หนา้ที�) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทาง
เจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

07.45 น.        ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที'ยวบนิที' TG560 **มบีรกิารอาหารบน
เครื'อง** 

09.35 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองรับ
กระเป๋าและสัมภาระ นําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับอากาศ จากนั�น นําทา่นเดนิทาง
ขึ�นสู ่เมอืงซาปา ระหวา่งทา่นสามารถชมววิทวิทัศนอ์ันสวยงามของขนุเขา 
ทะเลหมอก และนาขั �นบันได ผ่านชนเผ่าต่างๆสองขา้งทาง  และสัมผัสกับ
อากาศหนาวเย็นสดุๆ ชว่งหนา้หนาวของซาปาจะมโีอกาสไดช้มและสัมผัส
หมิะ เพราะซาปามหีมิะตกเกอืบทกุปี ไตร่ะดับความสงู คดเคี9ยวของเสน้ทาง 
ตามไหลเ่ขา  

เที'ยง              �บรกิารอาหารเที'ยง ณ ภตัตาคาร (มื.อที'1)  เมนพูเิศษ!! เฝอเวยีดนาม 
บา่ย นําท่านเดนิทาง สู่หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บา้นชาวเขา

เผา่มง้ดํา หมูบ่า้นชาวกลุม่นอ้ยดนูาข ั.นบนัไดของชาวเขา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้น
นี�และชมแปลงนาขา้วแบบขั �นบันได จากนั�น นําทา่นชม ตลาดคนเดนิซาปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคน
ทอ้งถิ�น จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนําสนิคา้มาขายในยามเชา้ ท่ามกลางบรรยากาศที�หนาวเย็นและไอหมอก 
อสิระชอ้ปปิ�งไดต้ามอธัยาศัย  

คํ'า                 �บรกิารอาการคํ'า ณ ภตัตาคาร (มื.อที'2) เมนูพเิศษ !! ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง 
:  พกัที'  Sapa Longde Hotel  หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 


