
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮา

ลอง 
   

HALONG 

HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

2 
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้้านางฟ้า – 

เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) 
   

HANOI HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์

เก็ต 
   

SAPA LODGE 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 
นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – 

หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้้าตกสีเงิน 
   

SAPA LODGE 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

5 

เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – 

ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบิน

สุวรรณภูมิ 

    



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮาลอง 
15.00 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ท่ี เลทส์โก

กรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อาํนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแ้ก่ท่าน  
17.50  นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE564 
19.40 เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวยีดนาม  หลงัจากนั้นนาํผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง  รับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากนั้น

ออกเดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (HA LONG) เป็นอ่าวแห่งหน่ึงในพื้นท่ีของอ่าวตงัเก๋ียทางตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม ใกล้
ชายแดนติดต่อกบัประเทศจีนอยูห่่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวนัออก 170 กิโลเมตร 
ท่ีพกั HALONG HOTEL 3* 

 

Day2 ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ า้นางฟ้า – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ (HA LONG BAY CRUISE) ชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรคส์ร้างดว้ย
ความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1969 เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดก
โลก”โดยองคก์ารยเูนสโก อ่าวแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง 
ๆ จุดไฮไลทคื์อ เกาะไก่ชน 
นาํท่านชม ถ า้นางฟ้า  ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกัถํ้าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือไม่นานมาน้ี 
ไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมุมต่าง ๆ ในถํ้า ซ่ึงบรรยากาศภายในถํ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่ง
โดยมนุษย ์แสงสีท่ีลงตวัทาํใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมงักร เสาคํ้าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูป
คู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซ้ือส้ินคา้ท่ีระลึกต่างๆ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเรือเมนู ... ซีฟู๊ด 
 



 
 

 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINH BINH) เมืองเก่าแก่ท่ีมีความ
โดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นท่ีชุ่มนํ้าในอาณาเขตอนัไพศาลจนถูก
ขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทศัน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา 
เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จึงถือ
กนัวา่เป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ คณะปฏิวติัของโฮจิมินห์ก็ไดเ้คยตั้งฐานทพั
ข้ึนท่ีน่ีเป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2 ชัว่โมง) 

 

นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์  (NINH BINH BOAT) เป็นแหล่งท่องเท่ียว และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตช่ื์อดงั 
“KONG SKULL ISLAND” ตั้งอยูท่างตอนใตข้องสามเหล่ียมปากแม่นํ้าแดง ในจงัหวดันิงบ่ิงห์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีทั้งภูมิทศัน์อนังดงาม
ของยอดเขาหินปูน แม่นํ้าหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ํ้ า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จึงทาํใหส้ถานท่ีแห่งน้ี
งดงามน่าชม และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเ้ห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มยั โบราณ ทาํใหส้ถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ นาํท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราท่ีไหลเยน็ ในช่วงแรกของการ
เดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่นํ้า ซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระ หวา่งการเดินทางหลาย
ท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลิดเพลินกบัการ นัง่เรือ ล่องผา่นทอ้งนํ้า ชมทศันียภาพของภูเขานอ้ย
ใหญ่ สลบัซบัซอ้นสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลบักนัไป เป็นสถานท่ีท่องเทียวทางธรรรมชาติท่ี
สวยงามมากแห่งหน่ึงของเวยีตนาม ทิวทศัน์ความสวยงามของท่ีน้ีไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาติลว้นๆ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั HANOI HOTEL 3* 
 
 
 
 
 
 



 

Day3 เมืองซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลฟิมาร์เกต็ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผอ่นเม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสซ่ึงปกครองเวยีดนาม
อยูใ่นขณะนั้นไดม้าสร้างสถานีบนภูเขาข้ึนในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผอ่นในช่วงวนัหยดุเป็นประจาํ เพราะ
อากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัท่องเท่ียว จึงทาํใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจาก
บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวถีิชีวติท่ีน่าสนใจ พื้นท่ีในซาปาเตม็ไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่
เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห์ นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดบันํ้าทะเล (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง ) หมายเหตุ : เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนกัท่องเท่ียวตอ้งเดินเทา้ท่องเท่ียวภายในเมือง
เท่านั้น 

เท่ียง บริหารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

นาํท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่แห่งเมืองซาปา  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จาํ
ลองไฮไลทข์องท่ีเท่ียวแต่ละท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ่้ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองด่ืม
จาํหน่ายใหท้่านไดพ้กัด่ืมเคร่ืองด่ืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ พร้อมกบับรรยากาศสุดฟิน 

   
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน พิเศษ ... เมนูหมอ้ไฟ และไวน์แดง 
 อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดเลฟิมาร์เกต็ (LOVE MARKET) มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พื้นเมือง ของฝาก 

ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  
ท่ีพกั SAPA LODGE ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 



 
 

Day4 น่ังรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น า้ตกสีเงนิ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
นาํท่าน น่ังรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่
สถานีกระเชา้เพื่อข้ึนยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งสองขา้งทา อีกทั้ง
ยงัไดเ้ห็นววิของทุ่งนาจากรถรางน้ี 

 
 
 

 
 

 
นาํท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า  (CABLE CAR) เพื่อข้ึนสู่ฟานซิปันยอดเขา
สูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเชา้ไฟฟ้า 3 สายแบบไม่
หยดุพกั ขนาดใหญ่จุไดก้วา่ 30 คน มีความยามประมาณ 6 ,200 เมตร หรือ 
ราว 6 กิโลเมตร 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะไดพ้บแลนด์
มาร์คจุดท่ีสูงท่ีสุด มีขอ้ความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู ้
พิชิตยอดฟานซิปันหลงัคาแห่งอินโดจีน ' ท่านยงัจะไดช้มววิพาโนราม่า 
360 องศา พร้อมกบับรรยากาศหนาวเยน็ หมายเหตุ : ไม่รวมค่ารถรางข้ึน
ยอดเขา *ไม่รวมค่ารถรางข้ึนสู่ยอดเขา 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
 
 



 
 

 

 
หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) 
หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและ
ชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่าน
สามารถซ้ือขนมไปแจกเด็กในหมู่บา้นได ้หรืออาหารก่ึงสาํเร็จรูป 

นาํท่านเดินทางสู่ น า้ตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เป็นนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึง
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มีบะนไดใหท้่านไดเ้ดินเขา้ไปใกล้ๆ นํ้าตกสัมผสัละอองนํ้าผา่นสายลมท่ีพดักระทบหนา้ เหมิอน
เป็นการชาร์จพลงับริสุทธ์ิเขา้สู่ร่างกาย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน พิเศษ ... เมนูหมอ้ไฟ และไวน์แดงดาลดั 
ท่ีพกั SAPA LODGE ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 
 

Day5 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอ็กเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบิน 
           สุวรรณภูมิ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย (HA NOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนามในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวยีดนามเหนือ 
ฮานอย หมายถึงตอนตน้ของแม่นํ้า ตั้งอยูต่อนตน้บนลุ่มแม่นํ้าแดง เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ไดมี้การขยายเขตฮานอยไปอีก 
โดยครอบคลุมบริเวณมากกวา่เดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
นาํท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีตาํนานกล่าววา่ ในสมยัท่ี
เวยีดนามทาํสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีน
ไดส้ักที ทาํใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาให ้



 
 

พระองค ์เพื่อทาํสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปทาํสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยั
ชนะเหนือประเทศจีน ทาํใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้าํดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  
นาํท่านชม วดัหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวดัแห่งน้ีมีอีก
ช่ือวดั วดัเนินหยก ภายในวดัมีวหิารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบจีนและ
ตะพาบในตาํนาน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ตะพาบตวัน้ีเป็นตวัท่ีนาํดาบลงทะเลสาบ
คืนดาบจนเป็นท่ีมาของช่ือทะเลสาบคืนดาบในปัจจุบนั  และยงัมี
อนุสาวรียข์อง ตรันควอ็กตวน แม่ทพัท่ีคอยสู้รบกบัทหารมองโกเลียใน
สมยัท่ีเวยีดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระท่านชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านได้
เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ  ร้านกาแฟ 
หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย  
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

20.45 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE565 
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 

** ราคาข้างต้นร่วมค่าภาษีน้้ามันที่ปรับขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ของสายการบิน 

THAI SMILE แล้ว ** 

 

อตัราค่าบริการสาํหรับเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ 1,500 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ประกนัสุขภาพ 200 บาท / ท่าน* 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

12 – 16 ตุลาคม 2565 20,990 14,990 4,900 

08 – 12 ธันวาคม 2565 20,990 14,990 4,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 22,990 16,990 5,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 23,990 17,990 5,900 

 



 
 
 

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทาํการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมชาํระเงินมดัจาํ  ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน  และชาํระส่วนท่ีเหลือ 21 

วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 21 วนั หรือ ราคาทวัร์พิเศษตอ้งชาํระค่าทวัร์เตม็จาํนวน 100% เท่านั้น  
2. อตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จาํนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนท่ีกาํหนด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง 
ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านท่ีตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะนาํจาก
เจา้หนา้ท่ีเป็นเพียงการแนะนาํเท่านั้น 

4. ระหวา่งท่องเท่ียวหากนกัท่องเท่ียวไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มีเช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมีค่าทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิ่มเติม  (ไม่
รวมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้กาํหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได ้
7. เง่ือนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัเป็นผูพ้ิจารณา 
 



 





 



 


