
 

 

รหัสทัวร 1900048 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห 4วัน3คืน (TG) 
หมูบานกาต กาต   ชมน้ําตกกั๊ตกั๊ต   ตลาดแหงความรัก   ภูเขาปากมังกร    น่ัง
กระเชาไปยอดเขาฟานซีปน   ชายแดน HA KHAU BORDER   วัดหงอกเซิน   ถนน 
36 สาย 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ– เมืองฮานอย - เมืองหลาวกาย - เมืองซาปา -  
หมูบานกาต กาต - ตลาดแหงความรัก 

04.30 น.  คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2 
เคานเตอร D  สายการบินไทย  โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน 

07.45 น.  ออกเดินทางสู กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายบิน การบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG560 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

09.35 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 
นําทานเดินทางสูเมืองหลาวกาย มีชายแดนติดกับเมืองเหอโขวในมณฑลยูนนานของจีน 
เมืองชายแดนแหงน้ีถูกปดหลังจากเวียดนามทําสงครามกับจีนใน พ.ศ. 2522 ต้ังแตเปด
ใหมใน พ.ศ. 2536 ก็ไดกลายเปนศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญระหวางฮานอย ซาปา 
และคุนหมิง (จีน) และเปนท่ีรูจักในฐานะ "ราชินีแหงภูเขา" หลาวกายเต็มไปดวยสถานท่ี
ทางประวัติศาสตร ถ้ําธรรมชาติ และผลิตภัณฑทางการเกษตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลังจากน้ันเดินทางสูเมืองซาปา เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใน
จังหวัดหลาวกาย มีจุดเดนคือมีการทํานาข้ันบันไดมาก ทําใหมีภูมิทัศนสวยงามแกการ
ทองเท่ียว เดิมซาปาเปนเมืองตากอากาศของเจานายช้ันสูงชาวฝรั่งเศสท่ีมาทํางานใน
เวียดนาม จึงมีสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนและการวางผังเมืองแบบอาณานิคม
ฝร่ังเศส (French Colonial) มีจุดเดนท่ีต้ังอยูกลางเมืองคือ โบสถคาทอลิก ปจจุบันเปน
เมืองทองเที่ยวซ่ึงไดรับความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเวียดนาม ทานชม หมูบานชาวเขา
กาตกาต เปนชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชมทิวทัศนอันสวยงาม ชมไรนา
ข้ันบันไดของชาวเขา ซ่ึงปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นําทานเดิน
ชมวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวเขาภายในหมูบาน ชมสินคาพื้นเมืองของท่ีระลึก ชม
ชีวิตพื้นถ่ินของชนเผาหลากหลาย โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือกซ้ือสินคา
หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบาน ชมน้ําตกก๊ัตก๊ัต อีกหน่ึงความสวยงามตาม



 

 

ธรรมชาติของเมืองซาปา จากน้ันอิสระชอปปم�งท่ี ตลาดLove Market 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 2 ซาปา - ภูเขาปากมังกร - น่ังกระเชาไปยอดเขาฟานซีปน -  
ตลาดแหงความรัก  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานชม บริเวณหุบเขาปากมังกร HAM RONG MOUNTAIN ซ่ึงทานจะได ชมทะเล
หมอกท่ีปกคลุมท่ัวเมืองซาปา ชมดอกไมเมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ 
กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นําทานเดินเทาข้ึนไปเท่ียวบนภูเขาลูก อัน
เปนแหลงศึกษาหาความรูทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุไมนานาชนิดท่ีหายากตลอดจน
ไมดอกเมืองหนาวนานาพันธุสวยสดงดงามมากในชวงฤดูหนาว จากน้ันข้ึนไปยังจุดชมวิว
สูงสุดของภูเขาลูกน้ี ซ่ึงทําเปนบันไดสลับกับทางเดินเทาพื้นราบผานสวนหินธรรมชาติรูปราง
แปลกตาซ่ึงมีอายุนับพันปสําหรับทางข้ึนจุดชมวิวน้ันวกไปเวียนมาคลายเดินอยูในเขา
วงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถายภาพของเมืองซาปา รายลอมไปดวยเทือกเขาหวางเหล่ียน
เซ่ินและเม่ือมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปน ความสูง 3,148 เมตร สูงกวาภูเขาลูก
ใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเร่ิมเคล่ือนตัวไปมาอยางชาๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตยสภาพ
ปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ หานาที วิวหลังคาสีแดงของวิลลาคลาสสิคสไตลโคโลเนียลแบบ
ฝร่ังเศส สลับกับสีสันของบรรดาบานเรือนผูคน โบสถคริสตต้ังเดนเปนสงาอยูเบ้ืองลางถนน
หนทางและทะเลสาปท่ีต้ังอยูใจกลางเมืองซาปาชางเปนภาพที่สวยงามคุมคาจากการท่ีทาน
ไดมาชม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากน้ันนําทานไปสูน่ังกระเชาไฟฟ�าฟานซีปน เปนกระเชาไฟฟ�าสามสายท่ียาวท่ีสุดของโลก 
ยาว 6292.5 เมตร และความชันมากท่ีสุดระหวางสองสถานีหางกัน 1410 เมตรไดการ
รับรองจากองคการ Guinness Book คณะนักทองเท่ียวจะไดชมความสวยงามของทะเล
หมอกท่ีปกคลุมท่ัวเมืองซาปาถึงยอดเขาฟานซีปน ท่ีสูงโดดเดนกวายอดเขาอ่ืนๆเปรียบเปน
หลังคาของภูมิภาคอินโดจีนซ่ึงมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

อิสระชอปปم�งท่ี ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปم�งมากมาย ไมวาจะเปน
สินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทานสามารถชอปปم�งใหอยางจุใจ 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 ซาปา - ชายแดน HA KHAU BORDER - ตลาดโกกเหลว - ฮานอย -  
วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเท่ียวชมและถายภาพท่ีบริเวณดานประตูพรมแดน เวียดนาม – จีน (Ha Khau – 
Lao Cai Border) และแวะ ตลาดโกกเหลว ตลาดการคาชายแดนเวียดนาม-จีน ซ่ึง
จําหนายสินคาของจีนและเวียดนาม อิสระเที่ยวชมตามอัธยาศัย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเกาแกซึ่งจะมีอายุครบ
1000 ปในปค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามซ่ึงเมืองแหงน้ี
ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ทานไดชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส 
ตึก อาคารท่ีสําคัญตางๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสูวัดหงอกเซิน (ถายรูปภายนอก) อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเปนเกาะ
เล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของกรุงฮานอย 
จากน้ันนําทานชอปปم�งอยางจุใจอยูท่ี ถนน 36 สาย ใหทานไดอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DELIGHT HOTEL HONOI หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 ฮานอย - นิงหบิงห - ลองเรือชมถ้ําจางอาน - ตลาดนิงหบิงห - ฮานอย - กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห อยูทางใตของฮานอย เปนเมืองติดชายฝم�งทะเล ลอมรอบ
ดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักด์ิสิทธิ์ เพื่อลองเรือชมถ้ําจางอาน ซึ่งไดรับ
การยกยองใหเปน ฮาลองบก เน่ืองจากมีเขาหินปูนและถ้ําคลายกับท่ีอาวฮาลอง เปนระบบ
นิเวศท่ีสําคัญ มีพันธุพืชหายากและสัตวป�าสงวนอาศัยอยู เปนจํานวนมาก 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชอปปم�งอยางจุใจอยูท่ี ตลาดนิงหบิงห 
จากน้ันนําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอยเสนทางเดิม 
ไดเวลาแกสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย เพื่อเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.25 น.  ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG565 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง) 

22.15 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตนท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 

โปรดทราบเง่ือนไขตางๆ ดังน้ี :   
1)  โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพัก อาจมีการเปล่ียนแปลง 
โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1–3 
วัน พรอมท้ังใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
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.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการไป-กลับพรอมคณะ  
(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได) 
2.คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4.คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 
5.คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบินขาไปและกลับทานละ 30 กก. / ถือขึ้นเคร่ือง 7กก. 
8.คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
-การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000 บาท 
-คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทไดทํา
ไว ) 
 

ราคาทัวรไมรวม 

1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน (**ขออนุญาตเก็บท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง**) 
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการ
ใบกํากับภาษี) 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 
2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออม



 

 

ทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการ
ตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะย่ืนวีซา) 
คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 
 
เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด 
2. สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย พรอม
กรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมี
อายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 
4. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร                  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทางต่ํากวา 26 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจาก
สายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
7. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน   

 


