รหัสทัวร 1900048
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห 4วัน3คืน (TG)
หมูบานกาต กาต ชมนํ้าตกกั๊ตกั๊ต ตลาดแหงความรัก ภูเขาปากมังกร

นั่ง

กระเชาไปยอดเขาฟานซีปน ชายแดน HA KHAU BORDER วัดหงอกเซิน ถนน
36 สาย

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพ– เมืองฮานอย - เมืองหลาวกาย - เมืองซาปา หมูบานกาต กาต - ตลาดแหงความรัก

04.30 น.

คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน

07.45 น.

ออกเดินทางสู กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายบิน การบินไทย เที่ยวบินที่
TG560
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

09.35 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานเดินทางสูเมืองหลาวกาย มีชายแดนติ ดกับเมืองเหอโขวในมณฑลยูนนานของจีน
เมืองชายแดนแหงนี้ถูกปดหลังจากเวียดนามทําสงครามกับจีนใน พ.ศ. 2522 ตั้งแตเปด
ใหมใน พ.ศ. 2536 ก็ไดกลายเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญระหวางฮานอย ซาปา
และคุนหมิง (จีน) และเปนที่รูจักในฐานะ "ราชินีแหงภูเขา" หลาวกายเต็มไปดวยสถานที่
ทางประวัติศาสตร ถํ้าธรรมชาติ และผลิตภัณฑทางการเกษตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางสูเ มืองซาปา เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใน
จังหวัดหลาวกาย มีจุดเดนคือมีการทํานาขั้นบันไดมาก ทําใหมีภูมิทัศนสวยงามแกการ
ทองเที่ยว เดิมซาปาเปนเมืองตากอากาศของเจานายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทํางานใน
เวียดนาม จึงมีสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนและการวางผังเมืองแบบอาณานิคม
ฝรั่งเศส (French Colonial) มีจุดเดนที่ตั้งอยูกลางเมืองคือ โบสถคาทอลิก ปจจุบันเปน
เมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหนึ่งในเวียดนาม ทานชม หมูบานชาวเขา
กาตกาต เปนชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชมทิวทัศนอันสวยงาม ชมไรนา
ขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นําทานเดิน
ชมวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวเขาภายในหมูบาน ชมสินคาพื้นเมืองของที่ระลึก ชม
ชีวิตพื้นถิ่นของชนเผาหลากหลาย โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือกซื้อสินคา
หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบาน ชมนํ้าตกกั๊ตกั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตาม

ธรรมชาติของเมืองซาปา จากนั้นอิสระชอปปﻥงที่ ตลาดLove Market
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 2 ซาปา - ภูเขาปากมังกร - นั่งกระเชาไปยอดเขาฟานซีปน ตลาดแหงความรัก
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานชม บริเวณหุบเขาปากมังกร HAM RONG MOUNTAIN ซึ่งทานจะได ชมทะเล
หมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไมเมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ
กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นําทานเดินเทาขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อัน
เปนแหลงศึกษาหาความรูทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุไมนานาชนิดที่หายากตลอดจน
ไมดอกเมืองหนาวนานาพันธุสวยสดงดงามมากในชวงฤดูหนาว จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิว
สูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซึ่งทําเปนบันไดสลับกับทางเดินเทาพื้นราบผานสวนหินธรรมชาติรูปราง
แปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปสําหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคลายเดินอยูในเขา
วงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถายภาพของเมืองซาปา รายลอมไปดวยเทือกเขาหวางเหลี่ยน
เซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปน ความสูง 3,148 เมตร สูงกวาภูเขาลูก
ใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอยางชาๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิ ตยสภาพ
ปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ หานาที วิวหลังคาสีแดงของวิลลาคลาสสิคสไตลโคโลเนียลแบบ
ฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบานเรือนผูคน โบสถคริสตตั้งเดนเปนสงาอยูเบื้องลางถนน
หนทางและทะเลสาปที่ตั้งอยูใจกลางเมืองซาปาชางเปนภาพที่สวยงามคุมคาจากการที่ทาน
ไดมาชม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานไปสูนั่งกระเชาไฟฟาฟานซีปน เปนกระเชาไฟฟาสามสายที่ยาวที่สุดของโลก
ยาว 6292.5 เมตร และความชันมากที่สุดระหวางสองสถานีหางกัน 1410 เมตรไดการ
รับรองจากองคการ Guinness Book คณะนักทองเที่ยวจะไดชมความสวยงามของทะเล
หมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปาถึงยอดเขาฟานซีปน ที่สูงโดดเดนกวายอดเขาอื่นๆเปรียบเปน
หลังคาของภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

อิสระชอปปﻥงที่ ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปﻥงมากมาย ไมวาจะเปน
สินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปﻥงใหอยางจุใจ
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่ 3 ซาปา - ชายแดน HA KHAU BORDER - ตลาดโกกเหลว - ฮานอย วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเที่ยวชมและถายภาพที่บริเวณดานประตูพรมแดน เวียดนาม – จีน (Ha Khau –
Lao Cai Border) และแวะ ตลาดโกกเหลว ตลาดการคาชายแดนเวียดนาม-จีน ซึ่ง
จําหนายสินคาของจีนและเวียดนาม อิสระเที่ยวชมตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเกาแกซึ่งจะมีอายุครบ
1000 ปในปค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามซึ่งเมืองแหงนี้
ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ทานไดชมสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส
ตึก อาคารที่สําคัญตางๆ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูวัดหงอกเซิน (ถายรูปภายนอก) อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเปนเกาะ
เล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของกรุงฮานอย
จากนั้นนําทานชอปปﻥงอยางจุใจอยูที่ ถนน 36 สาย ใหทานไดอิสระชอปปﻥงตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELIGHT HOTEL HONOI หรือเทียบเทา

วันที่ 4 ฮานอย - นิงหบิงห - ลองเรือชมถํ้าจางอาน - ตลาดนิงหบิงห - ฮานอย - กรุงเทพฯ
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห อยูทางใตของฮานอย เปนเมืองติดชายฝﻤงทะเล ลอมรอบ
ดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ เพื่อลองเรือชมถํ้าจางอาน ซึ่งไดรบ
ั
การยกยองใหเปน ฮาลองบก เนื่องจากมีเขาหินปูนและถํ้าคลายกับที่อาวฮาลอง เปนระบบ
นิเวศที่สําคัญ มีพันธุพืชหายากและสัตวปาสงวนอาศัยอยู เปนจํานวนมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชอปปﻥงอยางจุใจอยูที่ ตลาดนิงหบิงห
จากนั้นนําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอยเสนทางเดิม
ไดเวลาแกสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย เพื่อเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

20.25 น.

ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG565
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)

22.15 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตนทั้งนี้จะขึ้นอยูกับลูกคาเปนสําคัญ ***
โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไม คอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1–3
วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

17 - 20 May 2019 14,991

14,991

14,991

2,500

3,500

14 - 17 Jul 2019 15,991

15,991

15,991

2,500

3,500

09 - 12 Aug 2019 15,991

15,991

15,991

2,500

3,500

12 - 15 Sep 2019 15,991

15,991

15,991

2,500

3,500

27 - 30 Sep 2019 15,991

15,991

15,991

2,500

3,500

11 - 14 Oct 2019 16,991

16,991

16,991

2,500

3,500

05 - 08 Dec 2019 16,991

16,991

16,991

2,500

3,500

ราคาทัวรรวม
1.คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการไป-กลับพรอมคณะ
(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2.คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
4.คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
5.คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7.นํ้าหนักกระเปาสัมภาระสายการบินขาไปและกลับทานละ 30 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
8.คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง
-การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000 บาท
-คารักษาพยาบาลตออุบัติเ หตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัทไดทํา
ไว )
ราคาทัวรไมรวม
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน (**ขออนุญาตเก็บที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง**)
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการ
ใบกํากับภาษี)
4.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต
2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออม

ทรัพย 6)รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการ
ตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา)
คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง)
เงื่อนไขการจองและการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด
2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวนสิทธิ์
ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝายขาย พรอม
กรอกรายชื่อของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมี
อายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ก อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนค าทัวรไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 26 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความลาชาจาก
สายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

