
 

 

รหัสทัวร CIG1903521 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปน นิงหบิงห 
4 วัน 3 คืน (SL)        
นาขั้นบันไดใหญทีสุ่ดในโลก   พิชิตหลังคาอินโดจีนรวมคากระเชาขึ้นฟานซีปน 
บริการ SEN BUFFET 1 มื้อ   พักซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน 
 

 



 

 

กําหนดวันที่เดินทาง : ตุลาคม 62 - มีนาคม 63 
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – วัดเฉินกวก -ซาปา – โบสถหินที่เกาแก –  
 ตลาดไนตเมืองซาปา 
04.00 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการบินไลออนแอร ( SL ) 

เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน 
07.10 น.      ออกเดินทางสูกรุงฮานอย นครหลวงแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดย

เที่ยวบินที่ SL 180  
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว จากน้ันนําทานไหวพระที่ วัดเฉินกวก เปนวัดของทางพุธนิกาย
มหายานที่เกาแกและศักดิ์สิทธิ์มากๆ มีอายุนับเปนพันป เปน 1 ใน 10 วัดโบราณ
ที่สวยงามอันดับตนๆของโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
SEN BUFFET 

นําทานเดินทางขึ้นเหนือมุงหนาสู เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู
ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับชายแดนจีน 
อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยูบนระดับความสูง
กวาระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็น
ตลอดป ที่น่ีจึงเปนแหลงปลูกผักและผลไมเมืองหนาวที่
สําคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเปนดินแดนแหงขุนเขาที่มี
ความหลากหลายของชาติพันธุมากที่สุดในเวียดนามอีก
ดวย ในอดีตเมืองน้ีถูกพัฒนาขึ้นเปนเมืองตากอากาศของ
ชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส 
(ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง) พาคณะชม โบสถหินที่เกาแก และสวยงามอยูใจกลางเมืองซาปา นํา
ทานชอปปم�งที ่ตลาดไนตเมืองซาปา มีสินคาใหทานเลือกชอปปم�งมากมาย ไมวาจะ
เปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทานสามารถชอปปم�งใหอยางจุ
ใจ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานเขาสูที่พัก SAPA LOGIE NEW ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่สอง นั่งกระเชาขึ้นเขาฟานซีปน (รวมคากระเชา) – นํ้าตกสีเงิน –  
  หมูบาน Cat Cat 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเขาสูสถานนี เพื่อน่ังรถรางเพื่อชมวิวสอง
ขางทางไปสูสถานนีขึ้นกระเชา จากน้ันนําทาน นั่ ง
กระเชาขึ้นเขาฟานซีปน ขามภูเขากวา 7 กิโลเมตร ใช
เวลาประมาณ 15 นาที ขามเทือกเขานอยใหญมากมายสู
เทือกเขา ฟานซีปน ทามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละ
ลองอยูรอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวใน
ระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ไดรับการขนานมานวา
เปนหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศนแบบพาโนรามา
พรอมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งไดเดินทางมา
รวมตัวกันอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ (ไม
รวมรถรางขึ้นสูยอดเขา) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานชม นํ้าตกสีเงิน หรือชาวเวียดนาม
เรียกวา Thac Bac เปนน้ําตกที่มีความงดงามทาง
ธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร 
ไหลลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม 
และความประทับใจไดอยางมาก เราสามารถเดินขึ้น
บันไดที่เลียบขึ้นไปตามไหลเขา มีจุดสําหรับยืนถายภาพบนสะพานที่ทอดขามสาย
น้ําตก ซึ่งจุดน้ีนักทองเที่ยวนิยมมายืนถายภาพกันเปนจํานวนมาก จากน้ันนําทาน
ชม หมูบานชาวเขา Cat Cat Village ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ
1500เมตร หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาใน
หมูบานน้ีชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุดตา โดยเราจะใชเวลา
ประมาณ 1 ชม. ในการเดินเทาเยี่ยมชมหมูบาน รวมระยะทางประมาณ 3 กม. 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษหมอไฟปลาแซลมอล 



 

 

นําทานเขาสูที่พัก SAPA LOGIE NEW ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่สาม ซาปา – ลาวไก – ฮานอย – สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห –  
 ทําเนียบประธานาธิบด ี– เจดียเสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูฮานอย ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานเขาสู สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิ
มินห  อยูที่  จัตุรัสบาดิงห ใจกลางกรุงฮานอยเปน
สถานที่เก็บศพภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห
นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศ (สุสานโฮจิ
มินหจะปดบริการทุกวันจันทรและวันศุกรในชวง
เดือนตุลาคมพฤศจิกายน) ชมสถาปตยกรรมการ
ก อ ส ร า ง แ บ บ ฝ รั่ ง เ ศ ส ข อ ง อ ดี ต ทํ า เนี ย บ
ประธานาธิบดี ถายภาพเปนที่ระลึกซึ่งปจจุบันใช
ตอนรับแขกเมือง ชมบานพักโฮจิมินห ซึ่งเปนบานไมยก
พื้นสูงชมหองทํางานหองนอนและหองตาง ๆ ที่เรียบ
งาย ชม  เจดียไมที่งดงามที่ตั้งอยูบนเสาตนเดียวกลาง
สระบัว จากน้ันนําทานชม  ทะเลสาบใจกลางเมือง
ฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา ในสมัยที่
เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหง
เวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือที่
ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทํา
สงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน พระองคไดกลับไปทํา
สงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข เมื่อ
เสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานเขาสูที่พัก SUNRLSE HOTEL , MOON VIEW HOTEL  ระดับ 3 
ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สี่  ฮานอย – นิงหบิงห -ตามกก  - ฮานอย – 36 สาย – สนามบิน - กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูนิงหบิงก ตามกก (Tam Coc) 
หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจง
สรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เมื่อครั้งน้ําทะเลยังทวม
ถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเปนหลักฐานลงเรือพาย
ลองตามแม น้ํ า Hoang Longในช วงแรกของการ
เดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ ภูเขาสองฝم�งแมน้ําซึ่งมี
ความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานานกลาววา
ถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เมื่  อครั้ง
น้ําทะเลยังทวมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรา  กฎเปน
หลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลิน
ของจีน”เพลิดเพลินกับการน่ังเรือกระจาด ลองเรือผานทองน้ํา สองขางทางเปนทุง
นาขาว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตา สลับกับ
ทัศนียภาพของภเูขานอยใหญ สลับซับซอนราวกับภาพสามมิติ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู เมืองฮานอย จากน้ันนํา 
ทานชอปปم�ง ยานถนน 36 สายเกา  ฮานอย หรือ ยาน
เฝอเฟอง แหลงขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองที่ใหญ
สุดใจกลางเมืองของกรุงฮานอย เปนยานหัตถกรรมที่มี
ประวัติยาวนานรวม 600 กวาป คืนวันศุกร-อาทิตย ที่
ยานน้ีมี Night Market คอนขางคึกคักไปดวยผูคน ทั้ง
ชาวเวียตนามและนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจับจายใชสอย 
มีของขายมากมายทั้งแบรดแนมและของกอปปم� ของเดนๆ 
นาจะเปนพวกตุกตาเวียดนามนารักๆ กระเป�า และของ
จุกจิกสไตลเวียดนาม สามารถตอรองราคาได ประมาณ 30-50% แมคาบางคน



 

 

พูดภาษาไทยได ชอบคนไทย และรับเงินไทยดวย นําทานชม วัดเนินหยก ที่มีสตา
ฟของเตาขนาดใหญที่เคยอยูในทะเลสาบ 

21.15 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL 185  
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
รายการทองเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธ์ิของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปน
สําคัญ** 

อัตราคาบริการ 

 
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

วันเดินทาง หองเตียงคู 
นอน 2 ทาน 

หองเตียงคู 
นอน 2 ทาน พักเด่ียว 

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 62 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 62 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 29พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วันที่ 6-9 ธันวาคม 62 14,899.- 14,899.- 2,900.- 
วันที่ 13-16 ธันวาคม 62 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 20-23 ธันวาคม 62 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63 15,899.- 16,899.- 2,900.- 

2563 
วันที่ 10-13 มกราคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 17-20 มกราคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ 63 14,899.- 14,899.- 2,900.- 
วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 21 - 24 กมุภาพันธ 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วันที่ 6 – 9 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 13 – 16 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 20 – 23 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 
วันที่ 27 – 30 มีนาคม 63 12,899.- 12,899.- 2,900.- 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัเสนทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับ

พรอมคณะเทาน้ัน) 
 คาสัมภาระน้ําหนักทานละ 20 กก. / ถือขึน้เครื่อง 7กก. 
 คาท่ีพักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเด่ียว)  
 คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงแลว และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีที่สาย

การบินมีการปรบั   
    คาธรรมเนียมเพ่ิม กอนการเดินทาง 

 คาอาหารตามรายการระบ ุ
 คารถรับ-สงนําเที่ยวตามรายการ และ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 หัวหนาทัวรที่ชํานาญเสนทางนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
 ประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน

หองพัก , รวมถึง 
    คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาจาย
เพ่ิมเองตางหาก ) 

 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คดิประมาณกิโลกรมัละ 700 
บาท ขึ้นอยูกับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย  3%   
 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

 
หมายเหตุ  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจง
ให ทราบลวงหนา 



 

 

 ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอันใดก็
ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวาทานสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติดใจเรียกรองขอเงินคืน
ใดๆท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหัวหนา
ทัวรตลอดการเดินทาง 

 
เงื่อนไขในการจอง 
 ชําระมัดจําในวันที่จองที่น่ังละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนที่

เหลือชําระทัง้หมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน

ในประเทศหรือ  ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เชน Charter Flight, Extra 
Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรทั้งเต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีที่
ทานจองแลวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขในการจอง 
 ชําระมัดจําในวันที่จองที่น่ังละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนที่

เหลือชําระทั้งหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน

ในประเทศหรือ  ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เชน Charter Flight, Extra 
Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรทั้งเต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีที่
ทานจองแลวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 

หมายเหตุ  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจง

ให ทราบลวงหนา 
 ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอันใดก็

ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวาทานสละสิทธิ์การเดินทาง และไมติดใจเรียกรองขอเงินคืน
ใดๆท้ังสิ้น 



 

 

 ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึน้ จะมีหัวหนา
ทวัรตลอดการเดินทาง 
 

การยกเลิก 
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงิน

ได เนื่องจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ในกรณีดังตอไปนี ้

  หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, 
การปดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ  ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ
เหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
  หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม 
ไมสามารถนํามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุ
เหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 


