
 

 

รหัสทัวร ITV1903412 
ทัวรเวียดนาม ฮานอย ซาปา ลาวไก 3 วัน 2 คืน (TG)  
สัมผัสความหนาวท่ีเวียดนาม สุดฟน ซาปา ฮานอย  
สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ขนุเขา สายน้ํา ทุงนา และนาขั้นบันได  ซาปา 
หุบเขาที่อากาศเย็นสบายทั้งป เที่ยวหมูบานชาวเขา วิวแบบพาโนรามา  
และไดน่ังกระเชาพิชิตหลังคาอินโดจีน บนเขาฟานซิปน 
เยือนเมืองหลวงฮานอย   ชอปปم�งจุใจที่ถนน 36 สาย 

 



 

 

  ** พักซาปา 1 คนื ลาวไก 1 คนื ** ฟร ีWifi On BUS  ** 
!! พิเศษสุด เฝอเวียดนาม + ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล + SEN Buffet อาหารนานาชาติ 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  
 ฟรี WIFI ON BUS ฟรี เสื้อยืดเวียดนาม ทานละ 1 ตัว 

ไฟลทบิน  
Departure  :  BKK  – HAN TG560   07.45 – 09.35 
Return        :  HAN – BKK  TG565   20.25 – 22.15 

 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-2 ป 
Infant 

พักเดีย่ว/
เดินทางทาน
เดียว เพ่ิม 

ที่นั่ง หมาย
เหต ุ

16 – 18 พ.ย. 2562 9,888  
 
 
 

ไมมีราคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

 
 

4,500 25  
30 พ.ย. – 2   ธ.ค   2562 10,888 4,500 25  
21 – 23   ธ.ค   2562 12,888 4,500 25  
4 – 6   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  
11 – 13   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  
18 – 20   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  
25 – 27   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  
22 – 24   ก.พ   2563 12,888 4,500 25  
29 – 2   มี.ค   2563 12,888 4,500 25  
7 – 9   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  
14 – 16 มี.ค. 2563  11,888 4,500 25  
21 – 23   มี.ค   2563 11,888 4,500 25  
28 – 30   มี.ค   2563 11,888 4,500 25  



 

 

วันแรก           ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  -  ทาอากาศยาน นอยไบ ฮานอย  - เมืองซาปา - 
หมูบานชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดินซาปา                                     
อาหาร กลางวนั, เย็น 

   04.30 น.        พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
ขาออก ช้ัน 4 ประตู   
เคานเตอร สายการบินไทย เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจาก
เจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเอง
ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

07.45 น.        ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ 
TG560 **มีบริการอาหารบนเคร่ือง** 

09.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองรับกระเป�าและสัมภาระ นําทานขึ้น
รถโคชปรับอากาศ จากน้ัน นําทานเดินทางขึ้นสู เมือง
ซาปา ระหวางทานสามารถชมวิวทิวทัศนอันสวยงาม
ของขุนเขา ทะเลหมอก และนาขั้นบันได ผานชนเผาตางๆสองขางทาง  และสัมผัส
กับอากาศหนาวเย็นสุดๆ ชวงหนาหนาวของซาปาจะมีโอกาสไดชมและสัมผัสหิมะ 
เพราะซาปามีหิมะตกเกือบทุกป ไตระดับความสูง คดเคี๊ยวของเสนทาง ตามไหล
เขา  

เที่ยง              บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1)  เมนูพิเศษ!! เฝอเวียดนาม 
บาย นําทานเดินทาง สูหมูบานชาวเขา Cat Cat Village  หมูบานชาวเขาเผามงดํา 

หมูบานชาวกลุมนอยดูนาขั้นบันไดของชาวเขา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได จากน้ัน นําทานชม ตลาด
คนเดินซาปา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่น จะมีชาวเขาเผาตางๆนํา
สินคามาขายในยามเชา ทามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระชอป
ปم�งไดตามอัธยาศัย  

คํ่า                 บรกิารอาการคํ่า ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่2) เมนูพิเศษ !! ชาบูหมอไฟปลา
แซลมอล+พิเศษไวนแดง 



 

 

:  พักที ่ Chapa Dew Boutique Sapa Hotel  หรือโรงแรมระดับ
ใกลเคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

 

 

วันที่สอง         นั่งรถไฟวินเทจ – พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปน) –  
                    นํา้ตก Silver Water Fall – ลาวไก            
                 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เช า  ณ  ห อ ง อ า ห า ร ข อ ง โร ง แ ร ม ( ม้ื อ 3 ) 

 นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสูสถานีกระเชา นํา
ทาน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเชาไฟฟ�าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปน 
(ราคารวมคารถไฟและกระเชาขึ้นแลว) ซึ่งเปนเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมี
สถานีที่หุบเขาเมืองหัว (Muong Hoa) หางจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตราว 10 กิโลเมตร เปนระบบรถกระเชาสามสาย 
สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานี
สุดทายอยูสูงจากระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร จากน้ัน
ตองปนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขารถกระเชาแต
ละคันน่ังได 35 คน ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเทาขึ้นเขา 
ที่จะตองใชเวลาเกือบทั้งวัน นําทาน
ชมจุดชมวิวสูงสุดของหลังคาอินโด
จีน 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(ม้ือ4) พิเศษ !!! เมนู บุฟเฟ�นานาชาต ิ

บาย นําทานเดินทางไปชม นํ้าตก Silver Water Fall นํ้าตกสีเงิน เปนน้ําตกที่
สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหล  จากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายนํ้าลัด
เลาะตามหนาผาลงมาจะไดพบกับบรรยากาศที่สวยงาม จากน้ัน เดินทางสูเมือง
ลาวไก ระหวางทางชมทัศนียภาพ ขุนเขาที่สวยงาม 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(ม้ือ5) 
ที่พัก : Lao Cai Royal Hotel / Red River View Hotel หรือโรงแรม
ระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

วันที่สาม      ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – ชอปปم�งถนน 36 สาย – สนามบนิสุวรรณภูมิ                                                                               
                     อาหาร เชา ,กลางวนั  

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือ6) 
 นําทานเดินทางสู เมืองฮานอย จากน้ัน นําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบ

ใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาว
วา ในสมัยที่เวียดนามทําสงคราม สูรบกับประเทศจีน 
กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แต
ยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิด
ความทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบ
แหงน้ีไดมีปฎิหารยเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดรับดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทํา
สงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน พระองคไดกลับไปทํา



 

 

สงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี จากน้ัน นําทานชม วัด
หงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณและเตาสตาฟ ขนาด
ใหญซึ่งมีความเช่ือวา เตาตัวน้ีคือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบ
แหงน้ีมาเปนเวลาชานาน  

เที่ยง             บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (ม้ือที่7)เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ�ต Sen อาหาร
นานาชาตกิวา 200ชนิด 

 

 

 

 

 
จากน้ัน เชิญทานอิสระชอปปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เสื้อผา รองเทา ของที่ ระลึกตางๆ ฯลฯ ระหวางทางนําทาน
เลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ ราน OTOP จําหนายสินคาพื้นเมืองของชาว
เวียดนาม  จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนอยไบ  

20.25  น.       เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG565 **มี
บริการอาหารบนเครื่อง** 

22.15  น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

*********************************** 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดนิทางตอ) โดยทาง บริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท  
   กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตพรอมเอกสารชําระมดัจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่
บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับและ) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
 
 



 

 

5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรอืเมือง
ใกลกันกรณีที่พักเต็มหรือชวงไฮซีซั่น 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม 
และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ํา
สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
6. คาประกันอุบัติเหตตุามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไข
ของบริษัทฯประกันภัยทีบ่ริษัททําไว (ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) ทั้งน้ียอมอยู
ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบรษิัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
7.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตให
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซกัรดี คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน หรือได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 800 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและนํ้าใจจากทาน  
 



 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเปนเมืองใกลเคียงกัน  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไข
ของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว (ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) ทั้งน้ียอม
อยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย จากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 


