
 

 
  

วนัที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหนยบาย 
– โมอานา ซาปา คาเฟ – ตลาดเลิฟมารเก็ต

2 น่ังรถราง  – น่ั งกระเช าไฟฟา  
บานกาตกาต – นํ้าตกสีเงิน 

3 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – 
สนามบินโหนยบาย – สนามบินสุวรรณภูมิ

โปรแกรมทวัร 
อาหาร

เชา เทีย่ง 

สนามบินโหนยบาย – เมืองฮานอย – ซาปา 
ตลาดเลิฟมารเก็ต   

น่ั งกระเช าไฟฟา  – ยอดเขาฟานซิปน  – หมู
  

 วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – 
สนามบินสุวรรณภูมิ   

อาหาร 
โรงแรม 

 เยน็ 

 
SAPA LODGE 
HOTEL 
หรือเทียบเทา  

 
SAPA LODGE 
HOTEL 
หรือเทียบเทา  

  



 
 
Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโหนยบาย– เมอืงฮานอย – ซาปา– โมอานา ซาปา คาเฟ–ตลาดเลฟิมารเกต็ 

04.30 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมี
เจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

07.45 นําทานเดินทางสู สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)เที่ยวบินที่ WE560 
09.35 เดินทางถึง สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมืองรับกระเปาสัมภาระ 

หลังจากน้ันออกเดินทางทองเที่ยวตามรายการ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเฝอเวียดนาม 

นําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา (SAPA)เมืองเล็กๆ แหงน้ีเร่ิมตนเปนเมืองแหงการพักผอนเม่ือคร้ังที่ฝร่ังเศสซ่ึง
ปกครองเวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเร่ิมมีชาวตางชาติมา
พักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทําให
ปจจุบันที่น่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตที่
นาสนใจ พ้ืนที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากน้ียังมี
เทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับนํ้าทะเล(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง)หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญไมสามารถสัญจรนักทองเที่ยวตองเดินเทาทองเที่ยวภายในเมืองเทาน้ัน  
นําทานเช็คอินที่เที่ยวใหมแหงเมืองซาปาโมอานา ซาปา คาเฟ(MOANA SAPACAFÉ)เปนจุดถายรูปใหมแหง
เมืองซาปา มีการจําลองไฮไลทของที่เที่ยวแตละที่มารวมไวใหทานไดถายรูป
ทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยภูเขา นอกจากน้ียังมีเคร่ืองดื่มจําหนายใหทาน
ไดพักดื่มเคร่ืองดื่ม และยังไดเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับบรรยากาศสุด
ฟน 
   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น พิเศษเมนู หมอไฟแซลมอน+ไวนแดง 
 อิสระชอปปง ตลาดเลิฟมารเก็ต (LOVE MARKET)มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะเปนสินคา

พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ 
ที่พัก SAPA LODGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
Day2 นัง่รถราง – นัง่กระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซปิน – หมูบานกาตกาต – น้าํตกสีเงนิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
นําทานนั่งรถราง(MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซีปนระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทา อีกทั้งยังไดเห็นวิวของทุง
นาจากรถรางน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

นําทานนั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR)เพ่ือขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เปน
กระเชาไฟฟา 3 สายแบบไมหยุดพัก ขนาดใหญจุไดกวา 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 
กิโลเมตร 
 
 
 
 

 



 
 
นําทานเดินทางสู  ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN)ทานจะไดพบแลนดมารคจุดที่ สูงที่ สุด     มีขอความ 
FANSIPAN3.143 M หมายถึง 'คุณคือผูพิชิตยอดฟานซิปนหลังคาแหงอินโดจีน' ทานยังจะไดชมวิวพาโนรามา 
360 องศา พรอมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขา  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
  

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานกาตกาต (CAT CAT VILLAGE)หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถี
ชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูก
ตาหมายเหตุ: ทานสามารถซ้ือขนมไปแจกเด็กในหมูบานได หรืออาหารกึ่งสําเร็จรูป 

  
นําทานเดินทางสู น้ําตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)เปนนํ้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟาน
ซีปน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน มีบะนไดใหทานไดเดินเขาไปใกลๆนํ้าตกสัมผัสละอองนํ้าผานสายลมที่
พัดกระทบหนา เหมิอนเปนการชารจพลังบริสุทธ์ิเขาสูรางกาย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก SAPA LODGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
Day3 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง็อกเซิน– ถนน 36 สาย –สนามบินโหนยบาย– สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย (HA NOI)เปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของ

เวียดนามเหนือฮานอย หมายถึงตอนตนของแมนํ้า ต้ังอยูตอนตนบนลุมแมนํ้าแดง เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได
มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกวาเดิมถึง 3 เทา เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นําทานชมทะเลสาบคืนดาบ(THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาว

วา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไม
สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตา
ขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมา
น้ัน พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกคร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึก
สงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี  

 
นําทานชม วัดหง็อกเซิน(NGOC SON TEMPLE)โดยวัดแหงน้ีมีอีกช่ือวัด วัดเนิน
หยก ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปตยกรรมแบบจีนและตะพาบในตํานาน ซ่ึงเช่ือกัน
วาตะพาบตัวน้ีเปนตัวที่นําดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเปนที่มาของช่ือทะเลสาบคืน
ดาบในปจจุบันและยังมีอนุสาวรียของ ตรันคว็อกตวน แมทัพที่คอยสูรบกับทหาร
มองโกเลียในสมัยที่เวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระทานชอปปง ถนน 36 สาย (36 ROAD)มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเปา เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆรานกาแฟ หรือมุมถายรูปสวยๆ 
มากมาย  

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินโหนยบายเพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
20.45 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)เที่ยวบินที่ WE565 
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 



 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2-3ท่าน 

ราคาทวัรไมรวมตัว๋ 
เครือ่งบนิ 

ราคา 
ห้องพกัเดี�ยว 

03 – 05 ธันวาคม 2565 14,990 8,990 3,000 

10 – 12 ธันวาคม 2565 15,990 9,990 3,000 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 17,990 11,990 4,000 

 
 

อตัราค่าบรกิารสาํหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปีณวนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกค์นขบัรถและหวัหน้าทวัร1์,500บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่าประกนัสขุภาพ200 บาท / ท่าน* 

สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย30 วนัพรอ้มชาํระเงนิมดัจําท่านละ5,000 บาท/ท่านและชําระส่วนที-เหลอื21 วนัก่อน

การเดนิทางกรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า21 วนัหรือ ราคาทัวรพิเศษตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน100%เท่านั /น 
2. อตัราค่าบรกิารนี/จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน15ท่านขึ/นไปในแต่ละคณะกรณีที-มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที-กําหนดทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิ 7ในการเลื-อนการเดนิทางหรอืเปลี-ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ-มขึ/นเพื-อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที-ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั 9วเครื-องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที-เจา้หน้าที-ทุกครั /งก่อนทําการออกบตัรโดยสาร

เนื-องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี-ยนไฟลท์หรอืเวลาบนิโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าและการแนะนําจากเจา้หน้าที-เป็นเพยีงการแนะนํา
เท่านั /น 

4. ระหว่างท่องเที-ยวหากนักท่องเที-ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื/อโควดิทางโรงแรมอาจมค่ีาทําความสะอาดหอ้งพกัเพิ-มเติม (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 
5. ในกรณีที-ภาครฐัทั /งไทยและประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวัหรอืการตรวจหาเชื/อโควดิ-19 ทุกประเภทผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายสว่นนี/ดว้ยตวัท่านเอง(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี-ยนแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงื-อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื-อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 



 



 






