
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คา
เฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต    

NORTH STAR SAPA 
หรือเทียบเท่า  

2 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น ้าตกสีเงิน    
NORTH STAR SAPA 
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ท้าเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืน
ดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย    

LAROSA HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – สนามบินโหน่อยบ่าย – สนามบิน
สุวรรณภูมิ     



 
  

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

04.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ 
อ้านวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

07.45 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินท่ี WE560 
09.35 เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม หลังจากนั นน้าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั นออกเดินทางท่องเที่ยว

ตามรายการ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

น้าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั นได้มา
สร้างสถานีบนภูเขาขึ นในปี พ.ศ.2465 จากนั นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจ้า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่
รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงท้าให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี ก็มีวิถีชีวิตที่
น่าสนใจ พื นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงที่สุดในอินโดจีนที่
ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้า
ท่องเที่ยวภายในเมืองเท่านั น 
น้าท่านเช็คอินท่ีเที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จ้าลองไฮไลท์ของที่เท่ียว
แต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี ยังมีเครื่องดื่มจ้าหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้
เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน 

    

  

 



 
 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  
 อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า 

ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ  
ที่พัก NORTH STAR SAPA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

Day2 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น ้าตกสีเงิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
น้าท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า
เพื่อขึ นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกทั งยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางนี  

 
น้าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่ง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้
กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

 
น้าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูง
ที่สุด     มีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิปัน
หลังคาแห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศ
หนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ นยอดเขา  

 
 
 



 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

 

 
หลังจากนั นน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) หมู่บ้านชาวเขา
เผ่าม้งด้า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี และชมแปลงนาข้าวแบบ
ขั นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่านสามารถซื อขนมไปแจกเด็กใน
หมู่บ้านได้ หรืออาหารกึ่งส้าเร็จรูป 

น้าท่านเดินทางสู่ น ้าตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เป็นน ้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน มีบะนไดให้ท่านได้เดินเข้าไปใกล้ๆน ้าตกสัมผัสละอองน ้าผ่านสายลมที่พัดกระทบหน้า เหมิอนเป็นการชาร์จพลังบริสุทธ์ิเข้าสู่ร่างกาย 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ และไวน์แดงดาลัด 
ที่พัก NORTH STAR SAPA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

Day3 เมืองฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ท้าเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย (HA NOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึง

ตอนต้นของแม่น ้า ตั งอยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น ้าแดง เมื่อวันท่ี 29 พษษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 
3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษ ... บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN 
 *ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงร้านอาหารในกรณีที่ร้านปิด หรือไม่พร้อมให้บริการ* 

 
 



 
 

น้าท่านถ่ายรูปหน้า สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) 
เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย เป็นสุสานขนาดใหญ่ของอดีตผู้น้าที่ยิ่งใหญ่ของ
ชาวเวียดนาม ตั งอยู่ที่กึ่งกลางจัตุรัสบาสติงห์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์อ่านค้าประกาศ
อิสรภาพได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากสุสานของเลนินในกรุงมอสโคว์ แต่รวม
สถาปัตยกรรมของเวียดนามเข้าไปด้วย ดูสวยงามไม่เหมือนสุสานเลย 
น้าท่านถ่ายรูป ท้าเบียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL PALACE) เป็นเเหล่ง
ท่องเที่ยวระดับเเลนด์มาร์คของเวียดนามเป็นสถานที่ที่เเสดงถึงการปลดแอกเวียดนาม
ออกจากการปกครองของฝรั่งเศสเเละเป็นจุดที่ก่อให้เกิดประเทศเวียดนามสมัยใหม่ใน
ปัจจุบัน ที่น่ีจึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของเวียดนาม  

น้าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี มีต้านานกลา่วว่า ในสมัยที่เวยีดนามท้าสงครามสู้
รบกับประเทศจีน กษัตรยิ์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ท้าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อ
ได้มาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งนี  ไดม้ีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท้าสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมา
นั น พระองค์ได้กลับไปท้าสงครามอีกครั ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท้าให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสรจ็ศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น้าดาบมาคืน 
ณ ทะเลสาบแห่งนี   

น้าท่านชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแห่งนี มีอีกช่ือวัด วัดเนิน
หยก ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนและตะพาบในต้านาน ซึ่งเชื่อกันว่า
ตะพาบตัวนี เป็นตัวที่น้าดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเป็นที่มาของช่ือทะเลสาบคืน
ดาบในปัจจุบัน และยังมีอนุสาวรีย์ของ ตรันคว็อกตวน แม่ทัพที่คอยสู้รบกับทหาร
มองโกเลียในสมัยที่เวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรร
มากมาย กระเป๋า เสื อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ 
มากมาย  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 



 
 

Day4 เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – สนามบินโหน่อยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINH BINH) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทาง
ธรรมชาติ มีพื นที่ชุ่มน ้าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” 
เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่้า และนาข้าว
ล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิ
มินห์ก็ได้เคยตั งฐานทัพขึ นที่นี่ เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ (NINH BINH BOAT) เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นสถานที่ถ่ายท้าภาพยนต์ช่ือดัง “KONG SKULL 

ISLAND” ตั งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น ้าแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื นท่ีที่มีทั งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้าหลายสายไหล
ลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น ้า และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงท้าให้สถานท่ีแห่งนี งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั งถิ่น
ฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ท้าให้สถานท่ีแห่งนี ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ น้าท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่ง
ธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น ้า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระ หว่างการ
เดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่านท้องน ้า ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 
สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของ
เวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที่นี ได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ  

 ได้เวลาอันสมควรนืท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
20.45 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินท่ี WE565 
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 



 
 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว 

เคร่ืองบิน 
ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

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 พษศจิกายน 2565 16,990 10,990 3,900 

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

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

24 – 27 พษศจิกายน 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 

 
 

อัตราค่าบริการส้าหรับเด็กอายไุมเ่กิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมคา่ทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมคา่ ประกันสุขภาพ 200 บาท / ท่าน* 



 

 
 

ส้าคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช้าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านั น  
2. อัตราค่าบริการนี  จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 15 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ้านวนที่ก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีทุกครั งก่อนท้าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน้าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน้าเท่านั น 
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท้าความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
5. ในกรณีที่ภาครัฐทั งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก้าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนนี ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา 
 



 





 



 


