
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมือง

ฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟ

มาร์เก็ต 

   

NORTH STAR 

SAPA 

หรือเทียบเท่า  

2 
นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – 

หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ําตกสีเงิน 
   

NORTH STAR 

SAPA 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – 

ทําเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อก

เซิน – ถนน 36 สาย 

   

LAROSA 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – 

สนามบินโหน่อยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ 
    



 

  

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลฟิมาร์เกต็  

04.30 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ท่ี เลทส์โก
กรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

07.45 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE560 
09.35 เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวยีดนาม หลงัจากนั้นน าผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง  รับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากนั้นออก

เดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผอ่นเม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสซ่ึงปกครองเวยีดนาม
อยูใ่นขณะนั้นไดม้าสร้างสถานีบนภูเขาข้ึนในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผอ่นในช่วงวนัหยดุเป็นประจ า เพราะ
อากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจาก
บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวถีิชีวติท่ีน่าสนใจ พื้นท่ีในซาปาเตม็ไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่
เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห์ นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง ) หมายเหตุ : เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนกัท่องเท่ียวตอ้งเดินเทา้ท่องเท่ียวภายในเมือง
เท่านั้น 
น าท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่แห่งเมืองซาปา  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จ า
ลองไฮไลทข์องท่ีเท่ียวแต่ละท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ่้ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองด่ืม
จ าหน่ายใหท้่านไดพ้กัด่ืมเคร่ืองด่ืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ พร้อมกบับรรยากาศสุดฟิน 



 
  

   

ค ่า      บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
 อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดเลฟิมาร์เกต็ (LOVE MARKET) มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พื้นเมือง ของฝาก 

ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  
ท่ีพกั NORTH STAR SAPA ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

Day2 น่ังรถราง – น่ังกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น า้ตกสีเงิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
น าท่าน น่ังรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่
สถานีกระเชา้เพื่อข้ึนยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งสองขา้งทา อีกทั้ง
ยงัไดเ้ห็นววิของทุ่งนาจากรถรางน้ี 

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

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

 
 

 



เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

  
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) 
หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและ
ชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่าน
สามารถซ้ือขนมไปแจกเด็กในหมู่บา้นได ้หรืออาหารก่ึงส าเร็จรูป 

น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุด
ในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มีบะนไดใหท้่านไดเ้ดินเขา้ไปใกล้ๆ น ้าตกสัมผสั
ละอองน ้าผา่นสายลมท่ีพดักระทบหนา้ เหมิอนเป็นการชาร์จพลงับริสุทธ์ิเขา้สู่ร่างกาย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน พิเศษ ... เมนูหมอ้ไฟ และไวน์แดงดาลดั 
ท่ีพกั NORTH STAR SAPA ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
Day3  เมืองฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย (HA NOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนามในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวยีดนาม
เหนือ ฮานอย หมายถึงตอนตน้ของแม่น ้า ตั้งอยูต่อนตน้บนลุ่มแม่น ้าแดง เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ไดมี้การขยายเขตฮานอย
ไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกวา่เดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน พิเศษ ... บุฟเฟ่ตน์านาชาติ SEN 
  *ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงร้านอาหารในกรณีท่ีร้านปิด หรือไม่พร้อมใหบ้ริการ* 

 

 

 

 



น าท่านถ่ายรูปหนา้ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (HO CHI MINH 
MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮานอย  เป็นสุสานขนาดใหญ่ ของอดีต
ผูน้ าท่ียิง่ใหญ่ของชาวเวยีดนาม ตั้งอยูท่ี่ก่ึงกลางจตุัรัสบาสติงห์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี โฮจิมินห์
อ่านค าประกาศอิสรภาพไดรั้บแรงบนัดาลใจในการออกแบบจากสุสานของเลนิ นในกรุ
งมอสโคว ์แต่รวมสถาปัตยกรรมของเวยีดนามเขา้ไปดว้ย ดูสวยงามไม่เหมือน สุสานเลย 
น าท่านถ่ายรูป ท าเบียบประธานาธิบดี  (PRESIDENTIAL PALACE) เป็นเเหล่ง ท่องเท่ียว
ระดบัเเลนดม์าร์คของเวยีดนามเป็นสถานท่ีท่ีเเสดงถึงการปลดแอกเวยีดนามออก จากการ
ปกครองของฝร่ังเศสเเละเป็นจุดท่ีก่อใหเ้กิดประเทศเวยีดนามสมยัใหม่ในปัจจุบนั ท่ีน่ีจึง
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆ ของเวยีดนาม 

 

น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าววา่ ในสมยัท่ี
เวยีดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีน
ไดส้ักที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาให้
พระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยั
ชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  
น าท่านชม วดัหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวดัแห่งน้ีมีอีก
ช่ือวดั วดัเนินหยก ภายในวดัมีวหิารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบจีนและ
ตะพาบในต านาน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ตะพาบตวัน้ีเป็นตวัท่ีน าดาบลงทะเลสาบ
คืนดาบจนเป็นท่ีมาของช่ือทะเลสาบคืนดาบในปัจจุบนั  และยงัมี
อนุสาวรียข์อง ตรันควอ็กตวน แม่ทพัท่ีคอยสู้รบกบัทหารมองโกเลียใน
สมยัท่ีเวยีดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระท่านชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านได้
เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ  ร้านกาแฟ 
หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย 

 

ค ่า      บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั LAROSA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 



 

 

Day4 เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – สนามบินโหน่อยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ  

เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINH BINH) เมืองเก่าแก่ท่ีมีความ
โดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นท่ีชุ่มน ้าในอาณาเขตอนัไพศาลจนถูก
ขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทศัน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา 
เนินเขาหินปูน ท่ีราบต ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จึงถือ
กนัวา่เป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ คณะปฏิวติัของโฮจิมินห์ก็ไดเ้คยตั้งฐานทพั
ข้ึนท่ีน่ีเป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2 ชัว่โมง) 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์  (NINH BINH BOAT) เป็นแหล่งท่องเท่ียว และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตช่ื์อดงั 
“KONG SKULL ISLAND” ตั้งอยูท่างตอนใตข้องสามเหล่ียมปากแม่น ้าแดง ในจงัหวดันิงบ่ิงห์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีทั้งภูมิทศัน์อนังดงาม
ของยอดเขาหินปูน แม่น ้าหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ ้ า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จึงท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ี
งดงามน่าชม และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเ้ห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มยั โบราณ ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ น าท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราท่ีไหลเยน็ ในช่วงแรกของการ
เดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระ หวา่งการเดินทางหลาย
ท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลิดเพลินกบัการ นัง่เรือ ล่องผา่นทอ้งน ้า ชมทศันียภาพของภูเขานอ้ย
ใหญ่ สลบัซบัซอ้นสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลบักนัไป เป็นสถานท่ีท่องเทียวทางธรรรมชาติท่ี
สวยงามมากแห่งหน่ึงของเวยีตนาม ทิวทศัน์ความสวยงามของท่ีน้ีไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาติลว้นๆ  
ไดเ้วลาอนัสมควรนืท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

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



 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

28 – 31 กรกฎาคม 2565 17,990 11,990 3,900 

11 – 14 สิงหาคม 2565 17,990 11,990 3,900 

25 – 28 สิงหาคม 2565 16,990 10,990 3,900 

08 – 11 กันยายน 2565 16,990 10,990 3,900 

22 – 25 กันยายน 2565 16,990 10,990 3,900 

06 – 09 ตุลาคม 2565 16,990 10,990 3,900 

13 – 16 ตุลาคม 2565 18,990 12,990 3,900 

20 – 23 ตุลาคม 2565 17,990 11,990 3,900 

21 – 24 ตุลาคม 2565 18,990 12,990 3,900 

27 – 30 ตุลาคม 2565 17,990 11,990 3,900 

03 – 06 พฤศจิกายน 2565 16,990 10,990 3,900 

10 – 13 พฤศจิกายน 2565 16,990 10,990 3,900 

17 – 20 พฤศจิกายน 2565 16,990 10,990 3,900 

24 – 27 พฤศจิกายน 2565 16,990 10,990 3,900 

02 – 05 ธันวาคม 2565 18,990 12,990 3,900 

09 – 12 ธันวาคม 2565 18,990 12,990 3,900 

15 – 18 ธันวาคม 2565 17,990 11,990 3,900 

22 – 25 ธันวาคม 2565 17,990 11,990 3,900 

24 – 27 ธันวาคม 2565 18,990 12,990 3,900 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 19,990 13,990 4,900 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 20,990 14,990 4,900 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 21,990 15,990 4,900 

 

 

อัตราค่าบริการสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท / ท่าน* 



 

 

 

สําคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา  ท่านละ 5 ,000 

บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ 

ราคาทัวร์พิเศษต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านั้น  

2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนํา

เท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทํา

ความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 

7. เง่ือนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา 

 



 





 



 


