
 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหนยบาย – เมืองฮานอย – ซาปา 
– โมอานา ซาปา คาเฟ – ตลาดเลิฟมารเก็ต    

NORTH STAR 
SAPA 
หรือเทียบเทา  

2 น่ังรถราง – น่ังกระเช าไฟฟา  – ยอดเขาฟานซิปน  – หมู
บานกาตกาต – นํ้าตกสีเงิน    

NORTH STAR 
SAPA 
หรือเทียบเทา  

3 
เ มืองฮานอย – สุสานประธานาธิบดี โฮจิ มินห  – ทํา เ นียบ
ประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย    

LAROSA HOTEL 
หรือเทียบเทา  

4 เมืองฮานอย – เมืองนิงหบิงห – ลองเรือนิงหบิงห – สนามบิน
โหนอยบาย – สนามบินสุวรรณภูมิ     



 
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 หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ 
หลังจากน้ันออกเดินทางทองเที่ยวตามรายการ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
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 
นําทานเช็คอินที่เที่ยวใหมแหงเมืองซาปา โมอานา ซาปา คาเฟ (MOANA SAPA CAFÉ) เปนจุดถายรูปใหมแหง
เมืองซาปา จําลองไฮไลทของที่เที่ยวแตละที่มารวมไวใหทานไดถายรูปทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวย
ภูเขา นอกจากน้ียังมีเคร่ืองดื่มจําหนายใหทานไดพักดื่มเคร่ืองดื่ม และยังไดเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับ
บรรยากาศสุดฟน 

   

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น  
 อิสระชอปปง ตลาดเลิฟมารเก็ต (LOVE MARKET) มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะเปนสินคา

พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ  
ที่พัก NORTH STAR SAPA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 

Day2   นัง่รถราง – นัง่กระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซปิน – หมูบานกาตกาต – น้าํตกสีเงนิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
นําทาน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุดจากสถานีซา
ปา สูสถานีกระเชาเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซีปนระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวาง
สองขางทา อีกทั้งยังไดเห็นวิวของทุงนาจากรถรางน้ี 

 



 
 
 

นําทาน นั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) เพ่ือขึ้นสูฟานซิปนยอด
เขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เปนกระเชาไฟฟา 3 
สายแบบไมหยุดพัก ขนาดใหญจุไดกวา 30 คน มีความยาม
ประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

 
นําทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN) ทานจะไดพบ
แลนดมารคจุดที่สูงที่สุด     มีขอความ FANSIPAN 3.143 M 
หมายถึง 'คุณคือผูพิชิตยอดฟานซิปนหลังคาแหงอินโดจีน' ทาน
ยังจะไดชมวิวพาโนรามา 360 องศา พรอมกับบรรยากาศหนาว
เย็น หมายเหตุ: ไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขา  

 
 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 

  
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานกาตกาต (CAT CAT VILLAGE) หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: 
ทานสามารถซ้ือขนมไปแจกเด็กในหมูบานได หรืออาหารกึ่งสําเร็จรูป 

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

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น พิเศษ ... เมนูหมอไฟ และไวนแดงดาลัด 
ที่พัก NORTH STAR SAPA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 
Day3  เมอืงฮานอย – สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห – ทาํเนยีบประธานาธบิด ี– ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอ็กเซนิ  
          – ถนน 36 สาย 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย (HA NOI) เปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของ

เวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึงตอนตนของแมนํ้า ต้ังอยูตอนตนบนลุมแมนํ้าแดง เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 
ไดมีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกวาเดิมถึง 3 เทา เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น พิเศษ ... บุฟเฟตนานาชาติ SEN 
 *ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรานอาหารในกรณีที่รานปด หรือไมพรอมใหบริการ* 

 
 
 
 



 
 

นําทานถายรูปหนา สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห (HO CHI MINH 
MAUSOLEUM) เปนอนุสรณสถานที่ใหญที่สุดในฮานอย เปน
สุสานขนาดใหญของอดีตผูนําที่ยิ่งใหญของชาวเวียดนาม ต้ังอยูที่
กึ่งกลางจัตุรัสบาสติงห ซ่ึงเปนสถานที่ที่โฮจิมินหอานคําประกาศ
อิสรภาพไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากสุสานของเลนิ
นในกรุงมอสโคว แตรวมสถาปตยกรรมของเวียดนามเขาไปดวย ดู
สวยงามไมเหมือนสุสานเลย 
นําทานถายรูป ทําเบียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL 
PALACE) เปนเเหลงทองเที่ยวระดับเเลนดมารคของเวียดนามเปน
สถานที่ที่เเสดงถึงการปลดแอกเวียดนามออกจากการปกครองของ
ฝร่ังเศสเเละเปนจุดที่กอใหเกิดประเทศเวียดนามสมัยใหมในปจจุบัน 
ที่น่ีจึงกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆ ของเวียดนาม 

 

นําทาน ชมทะเลสาบคนืดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาว
วา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไม
สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักท ีทําใหเกดิความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตา
ขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมา
น้ัน พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกคร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึก
สงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี  

 
นําทานชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแหงน้ีมีอีก
ช่ือวัด วัดเนินหยก ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปตยกรรมแบบจีนและ
ตะพาบในตํานาน ซ่ึงเช่ือกันวาตะพาบตัวน้ีเปนตัวที่ นําดาบลง
ทะเลสาบคืนดาบจนเปนที่มาของช่ือทะเลสาบคืนดาบในปจจุบัน และ
ยังมีอนุสาวรียของ ตรันคว็อกตวน แมทัพที่คอยสูรบกับทหาร
มองโกเลียในสมัยที่เวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระทานชอปปง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคาราคาถูกใหทาน
ไดเลือกสรรมากมาย กระเปา เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ราน
กาแฟ หรือมุมถายรูปสวยๆ มากมาย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 
Day4 เมอืงฮานอย – เมอืงนงิหบงิห – ลองเรอืนิงหบงิห – สนามบนิโหนอยบาย – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห (NINH BINH) เมืองเกาแกที่มี
ความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนที่ชุมนํ้าในอาณาเขตอัน
ไพศาลจนถูกขนานนามวา “ฮาลองบก” เปนเมืองที่มีภูมิทัศน
แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาว
ลอมรอบดวยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักดิ์สิทธ์ิ 
คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยต้ังฐานทัพขึ้นที่น่ีเปนแหงแรก
ในการศึก เดียนเบียนฟู (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

 
 



 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห (NINH BINH BOAT) เปนแหลงทองเที่ยว และยังเปนสถานที่ถายทํา

ภาพยนตช่ือดัง “KONG SKULL ISLAND” ต้ังอยูทางตอนใตของสามเหลี่ยมปากแมนํ้าแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห เปน
พ้ืนที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมนํ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตนํ้า และยังถูก
ลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานที่แหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการต้ังถิ่น
ฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของ
ภูเขาสองฝงแมนํ้า ซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน 
กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการ น่ังเรือ ลองผานทองนํ้า ชม 

          ทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป 
เปนสถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหน่ึงของเวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของที่น้ีไดรับการ
รังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ  

 ไดเวลาอันสมควรนืทานเดินทางสู สนามบินโหนยบาย เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
20.45   นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)  เที่ยวบินที่ WE565 
22.35   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 

อตัราคาบรกิาร 

วนัเดินทาง ราคาทวัร/ทาน 
พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรไมรวมตัว๋ 
เครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพกัเดีย่ว 

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 พฤศจกิายน 2565 16,990 10,990 3,900 

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

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

24 – 27 พฤศจกิายน 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 

 
 

อัตราคาบริการสําหรับเด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 
*ไมรวมคาทิปมัคคุเทศก คนขับรถ และหัวหนาทัวร 1,500 บาท/ทาน * 

*ไมรวมคา ประกันสุขภาพ 200 บาท / ทาน* 
สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท/ทาน และชําระ

สวนที่เหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือ ราคาทัวรพิเศษตองชําระคาทัวรเต็ม
จํานวน 100% เทาน้ัน  

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวน
ที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอน
ทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนําเทาน้ัน 

4. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทําความสะอาดหองพัก
เพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุก
ประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนสวนลดหรือเงินสดได 
7. เง่ือนไขกรมธรรมเปนไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันเปนผูพิจารณา 
 










