
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมือง

ฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟ

มาร์เก็ต 

   

SAPA LODGE 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

2 
นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – 

หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้้าตกสีเงิน 
   

SAPA LODGE 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – 

ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบิน

สุวรรณภูมิ 

    



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย– เมืองฮานอย – ซาปา– โมอาน่า ซาปา คาเฟ่–ตลาดเลฟิ 
  มาร์เกต็ 
04.30 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิ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 าผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากนั้น

ออกเดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเฝอเวยีดนาม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA)เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผอ่นเม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสซ่ึงปกครอง
เวยีดนามอยูใ่นขณะนั้นไดม้าสร้างสถานีบนภูเขาข้ึนในปี พ.ศ. 2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผอ่นในช่วงวนัหยดุเป็น
ประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวถีิชีวติท่ีน่าสนใจ พื้นท่ีในซาปาเตม็ไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลาง
ท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห์ นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง )หมายเหตุ : เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนกัท่องเท่ียวตอ้งเดินเทา้
ท่องเท่ียวภายในเมืองเท่านั้น  
น าท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่แห่งเมืองซาปาโมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPACAFÉ)เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการ
จ าลองไฮไลทข์องท่ีเท่ียวแต่ละท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ่้ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมี
เคร่ืองด่ืมจ าหน่ายใหท้่านไดพ้กัด่ืมเคร่ืองด่ืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ พร้อมกบับรรยากาศสุดฟิน 

   
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน พิเศษเมนู หมอ้ไฟแซลม่อน+ไวน์แดง 

อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดเลฟิมาร์เกต็ (LOVE MARKET)มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พื้นเมือง ของฝาก 
ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 
ท่ีพกั SAPA LODGE HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

  



 

 

Day2 น่ังรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น า้ตกสีเงนิ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
น าท่าน น่ังรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่
สถานีกระเชา้เพื่อข้ึนยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งสองขา้งทา อีก
ทั้งยงัไดเ้ห็นววิของทุ่งนาจากรถรางน้ี 

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

 
น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN)ท่านจะไดพ้บแลนด์
มาร์คจุดท่ีสูงท่ีสุด     มีขอ้ความ FANSIPAN3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู ้
พิชิตยอดฟานซิปันหลงัคาแห่งอินโดจีน ' ท่านยงัจะไดช้มววิพาโนราม่า 
360 องศา พร้อมกบับรรยากาศหนาวเยน็ หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางข้ึน
ยอดเขา  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

 

 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE)หมู่บา้น
ชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนา
ขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่านสามารถซ้ือขนม
ไปแจกเด็กในหมู่บา้นได ้หรืออาหารก่ึงส าเร็จรูป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึง
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มีบะนไดใหท้่านไดเ้ดินเขา้ไปใกล้ๆ น ้าตกสัมผสัละอองน ้าผา่นสายลมท่ีพดักระทบหนา้ เห
มิอนเป็นการชาร์จพลงับริสุทธ์ิเขา้สู่ร่างกาย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั SAPA LODGE HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ –วดัหงอ็กเซิน– ถนน 36 สาย –สนามบินโหน่ยบ่าย– สนามบิน 
  สุวรรณภูมิ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย (HA NOI)เป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนามในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวยีดนาม
เหนือฮานอย หมายถึงตอนตน้ของแม่น ้า ตั้งอยูต่อนตน้บนลุ่มแม่น ้าแดง เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ไดมี้การขยายเขตฮานอย
ไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกวา่เดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่านชมทะเลสาบคืนดาบ(THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าววา่ ในสมยัท่ี
เวยีดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจาก
จีนไดส้ักที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาให้
พระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บ
ชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  
 
 
 
 
 



 
น าท่านชม วดัหง็อกเซิน(NGOC SON TEMPLE)โดยวดัแห่งน้ีมีอีกช่ือวดั วดัเนินหยก ภายในวดัมีวหิารท่ีมีสถาปัตยกรรม
แบบจีนและตะพาบในต านาน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ตะพาบตวัน้ีเป็นตวัท่ีน าดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเป็นท่ีมาของช่ือทะเลสาบคืน
ดาบในปัจจุบนัและยงัมีอนุสาวรียข์อง ตรันควอ็กตวน แม่ทพัท่ีคอยสู้รบกบัทหารมองโกเลียในสมยัท่ีเวยีดนามถูก
มองโกเลียรุกราน 
อิสระท่านชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD)มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ี
ระลึกต่างๆร้านกาแฟ หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย 

 

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

 

 

 

** ราคาข้างต้นร่วมค่าภาษีน้้ามันที่ปรับขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ของสายการบิน 

THAI SMILE แล้ว ** 

 

อตัราค่าบรกิารสาํหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปีณวนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกค์นขบัรถและหวัหน้าทวัร1์,500บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่าประกนัสขุภาพ200 บาท / ท่าน* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3ท่าน 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

03 – 05 ธันวาคม 2565 15,990 9,990 3,000 

10 – 12 ธันวาคม 2565 16,990 10,990 3,000 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 18,990 12,990 4,000 

 



 
 
 
 

ส้าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย30 วนัพรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ5,000 บาท/ท่านและชาํระสว่นทีเ่หลอื 21 วนัก่อน

การเดนิทางกรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า21 วนัหรือ ราคาทัวร์พิเศษตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน100%เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15ท่านขึน้ไปในแต่ละคณะกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทีก่าํหนดทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ  (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกบตัรโดยสาร
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์หรอืเวลาบนิโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าและการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนํา
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิทางโรงแรมอาจมคี่าทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ  (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทยและประเทศปลายทางมขีอ้กาํหนดในการกกัตวัหรอืการตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภทผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได้ 

7. เงื่อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

 



 





 





  

 


