
 

 

รหัสทัวร ITV 1904016 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วัน 2 คืน (TG) 
เมืองซาปา - หมูบานชาวเขา Cat Cat Village – ตลาดคนเดินซาปา - นั่งรถไฟวินเทจ – พิชิต
หลังคาอินโดจีน(ฟานซิปน)– น้ําตก Silver Water Fall – ลาวไก - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ –  
ชอปปم�งถนน 36 สาย  
 

 



 

 

 
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  
ฟร ีWIFI ON BUS ฟร ีเส้ือยืดเวียดนาม 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 

พักเดี่ยว/
เดินทางทาน
เดียว เพ่ิม 

ที่น่ัง หมาย
เหตุ 

16 – 18 พ.ย. 2562 9,888  
 
 
 

ไมมีราคาเด็ก 
Infant  3,500

฿ 
 
 

4,500 25  
30พ.ย. – 2ธ.ค 2562 10,888 4,500 25  
21 – 23 ธ.ค 2562 12,888 4,500 25  
04 – 06 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 – 02 มี.ค 2563 12,888 4,500 25  
07 – 09 มี.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 อาหารกลางวนั, เย็น 

    
04.30 น.   พรอมกันที่ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก 

ช้ัน 4 ประตู  เคานเตอร สายการบนิไทย เจาหนาที่ใหการตอนรบั และอํานวย
ความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอน
จากเจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกบัทางเจาหนาท่ีสายการบินดวยตัวทานเอง
ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

07.45 น.   ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ TG560 **มี
บริการอาหารบนเครื่อง** 

09.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับกระเป�าและ
สัมภาระ นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศ จากน้ัน นําทาน
เดินทางขึ้นสู เมืองซาปา ระหวางทานสามารถชมวิว
ทิวทัศนอันสวยงามของขุนเขา ทะเลหมอก และนา
ขั้นบันได ผานชนเผาตางๆสองขางทาง  และสัมผัสกับ
อากาศหนาวเย็นสุดๆ ชวงหนาหนาวของซาปาจะมี
โอกาสไดชมและสัมผัสหิมะ เพราะซาปามีหิมะตกเกือบทุกป ไตระดบัความสูง คดเค๊ียว
ของเสนทาง ตามไหลเขา  

เท่ียง         บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่)  เมนูพิเศษ!! เฝอเวียดนาม 
บาย นําทานเดินทาง สูหมูบานชาวเขา Cat Cat Village  หมูบานชาวเขาเผามงดํา 

หมูบานชาวกลุมนอยดูนาขั้นบนัไดของชาวเขา ชมวิถชีีวิตความเปนอยูของชาวเขาใน
หมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได จากน้ัน นําทานชม ตลาดคนเดินซาปา ชม
วิถีชีวติความเปนอยูของคนทองถิ่น จะมีชาวเขาเผาตางๆนําสินคามาขายในยามเชา 
ทามกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอหมอก อิสระชอปปم�งไดตามอัธยาศัย  

คํ่า            บริการอาการค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนูพิเศษ !! ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+
พิเศษไวนแดง 



 

 

พักที่           Chapa Dew Boutique Sapa Hotel  หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน  
               (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวนัเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง     น่ังรถไฟวินเทจ – พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปน)– น้ําตก Silver Water Fall –    
ลาวไก อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือ3) 
นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ น่ังรถไฟวนิเทจ จากซาปาสู
สถานีกระเชา นําทาน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเชาไฟฟ�า
จากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปน (ราคารวมคารถไฟและ
กระเชาขึ้นแลว) ซึง่เปนเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานี
ท่ีหุบเขาเมืองหัว (Muong Hoa) 
หางจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตราว 10 กิโลเมตร เปนระบบ
รถกระเชาสามสาย สายยาวที่สุดใน
เวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. 
สถานีสุดทายอยูสูงจากระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร จากน้ันตองปนบันไดอีก 600 ขั้น 
เพ่ือไปถึงยอดเขารถกระเชาแตละคันน่ังได 35 คน ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
เทียบกับการเดินเทาข้ึนเขา ที่จะตองใชเวลาเกือบท้ังวัน นําทานชมจดุชมวิวสูงสุดของ
หลังคาอินโดจีน 



 

 

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

บาย นําทานเดินทางไปชม น้ําตก Silver Water Fall น้ําตกสีเงิน เปนน้ําตกท่ีสวยงาม
ท่ีสุดในเมืองซาปา ไหล  จากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจาก
ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มหีลายระดับ สายน้ําลัดเลาะตามหนาผาลงมา
จะไดพบกับบรรยากาศท่ีสวยงาม จากน้ัน เดินทางสูเมืองลาวไก ระหวางทางชม
ทัศนียภาพ ขุนเขาท่ีสวยงาม 

คํ่า    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(ม้ือ5) 
ที่พัก : Lao Cai Royal Hotel / Red River View Hotel หรือโรงแรมระดับ
ใกลเคียงกัน 

                     (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม         ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ชอปปم�งถนน 36 สาย – สนามบนิสุวรรณภูมิ                                        
 อาหารเชา ,กลางวัน  

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

เมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา ในสมัยท่ี
เวียดนามทําสงคราม สูรบกับประเทศจีน กษตัริยแหง
เวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย 
เมื่อไดมาลองเรือท่ีทะเลสาบแหงน้ีไดมีปฎิหารยเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดรับดาบวิเศษมา



 

 

ใหพระองค เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน พระองค
ไดกลับไปทําสงครามอีกคร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานสงบสุข เมื่อ
เสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี จากน้ัน นําทานชม 
วัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณและเตาสตาฟ ขนาดใหญ
ซึง่มีความเช่ือวา เตาตัวน้ีคือเตาศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมา
เปนเวลาชานาน  

เท่ียง         บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (ม้ือที่7) 
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ�ต Sen อาหารนานาชาตกิวา 200ชนิด 

 
 
 
 
 

                จากน้ัน เชิญทานอิสระชอปปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที ่ระลึกตางๆ ฯลฯ ระหวางทางนําทานเลือกชม
และเลือกช็อปของฝาก ณ ราน OTOP จําหนายสินคาพ้ืนเมืองของชาวเวียดนาม  จน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนินอยไบ  

20.25  น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่  TG565 **มีบริการอาหาร
บนเคร่ือง** 

22.15  น.   เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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



 

 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทาง   
   บรษิัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท  
   กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตพรอมเอกสารชําระมดัจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามที่บริษัท
กําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจาก
วันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับตดิวีซาไมตํ่ากวา 3หนา) **
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณา
สงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 



 

 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงนิ ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธ
มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัด
จาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 
5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมอืงใกลกัน
กรณีท่ีพักเต็มหรือชวงไฮซีซั่น 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และ
คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระ
เกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
6. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว (ไมครอบคลมุถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) ท้ังน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
7.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั) 
 
 
 



 

 

6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรดี คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน หรือไดทําการ
ขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 800 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถงึ 
20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  



 

 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรม
ท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุ
ในโปรแกรม หรือปรบัเปนเมืองใกลเคียงกัน  
8. การจดัการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย
14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอ
ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ   
12. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว (ไมครอบคลมุถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) ท้ังน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
13. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตวัแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอ
ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 


