
 

 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทวัร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เทีย่ง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหนยบาย – เมืองฮาลอง    
HALONG HOTEL  
หรือเทียบเทา  

2 ลองเรืออาวฮาลองเบย – เกาะไกชน – ถํ้านางฟา – เมืองนิงหบิงห – ลองเรือนิงห
บิงห (ฮาลองบก)    

HANOI HOTEL 
หรือเทียบเทา  

3 เมืองซาปา – โมอานา ซาปา คาเฟ – ตลาดเลิฟมารเก็ต    
SAPA LODGE HOTEL 
หรือเทียบเทา  

4 น่ังรถราง – น่ังกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – หมูบานกาตกาต – นํ้าตกสี
เงิน    

SAPA LODGE HOTEL 
หรือเทียบเทา  

5 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหนย
บาย – สนามบินสุวรรณภูมิ     



 
Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโหนยบาย – เมอืงฮาลอง 

15.00 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการ
ตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน  

17.50 นําทานเดินทางสู สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE564 
19.40 เดินทางถึง สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทาง

ทองเที่ยวตามรายการ 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
 นําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง (HA LONG) เปนอาวแหงหน่ึงในพื้นที่ของอาวตังเก๋ียทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกลชายแดน

ติดตอกับประเทศจีนอยูหางจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร 
ที่พัก HALONG HOTEL 3* 
 

Day2 ลองเรืออาวฮาลองเบย – เกาะไกชน – ถ้ํานางฟา – เมืองนิงหบิงห – ลองเรือนิงหบิงห (ฮาลองบก) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อ ลองเรืออาวฮาลองเบย (HA LONG BAY CRUISE) ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรคสรางดวยความ

งดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อาวฮาลอง ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1969 เกาะ ไดรับการประกาศเปน“มรดกโลก”โดย
องคการยูเนสโก อาวแหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะ
ไดชมความงามของเกาะแกงตาง ๆ จุดไฮไลทคือ เกาะไกชน  

 นําทานชม ถ้ํานางฟา ชมหินงอกหินยอยมากมาย ลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่ง
นักถํ้าแหงน้ีเพิ่งถูกคนพบเม่ือไมนานมาน้ี ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตาง ๆ 
ในถํ้า ซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตง
โดยมนุษย แสงสีที่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตาง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสา
คํ้าฟาทั้ง 4 เสา รูปปกอินทรี รูปนางฟา รูปคูรักหนุมสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจน
เลือกซื้อสิ้นคาที่ระลึกตางๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือเมนู ... ซีฟูด 
นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห (NINH BINH) เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมนํ้าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูก
ขนานนามวา “ฮาลองบก” เปนเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา99 ยอด 
จึงถือกันวาเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยต้ังฐานทัพขึ้นที่น่ีเปนแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

 

 นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห (NINH BINH BOAT) เปนแหลงทองเที่ยว และยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตช่ือดัง “KONG 
SKULL ISLAND” ต้ังอยูทางตอนใตของสามเหล่ียมปากแมนํ้าแดง ในจังหวัดนิงบ่ิงห เปนพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน 
แมนํ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตนํ้า และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานที่แหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอย
ทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการต้ังถ่ินฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝง
แมนํ้า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย 
เพลิดเพลินกับการ น่ังเรือ ลองผานทองนํ้า ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบางทุง
หญาคาบางสลับกันไป เปนสถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหน่ึงของเวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของที่น้ีไดรับการ
รังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
ที่พัก HANOI HOTEL 3* 

 
Day3 เมืองซาปา – โมอานา ซาปา คาเฟ – ตลาดเลิฟมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แหงน้ีเริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเม่ือครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูใน

ขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและ
เงียบสงบ และเริ่มเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันที่น่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดา
ชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห 
นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับนํ้าทะเล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญไมสามารถสัญจรนักทองเที่ยวตองเดินเทาทองเที่ยวภายในเมืองเทาน้ัน 
 
 
 
 



 
เที่ยง บริหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

นําทานเช็คอินที่เที่ยวใหมแหงเมืองซาปา โมอานา ซาปา คาเฟ (MOANA SAPA CAFÉ) เปนจุดถายรูปใหมแหงเมืองซาปา จําลอง
ไฮไลทของที่เที่ยวแตละที่มารวมไวใหทานไดถายรูปทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยภูเขา นอกจากน้ียังมีเครื่องดื่มจําหนายให
ทานไดพักดื่มเครื่องดื่ม และยังไดเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับบรรยากาศสุดฟน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน พิเศษ ... เมนูหมอไฟ และไวนแดง 
 อิสระชอปปง ตลาดเลิฟมารเก็ต (LOVE MARKET) มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะเปน

สินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ  
ที่พัก SAPA LODGE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 

Day4 นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – หมูบานกาตกาต – น้ําตกสีเงิน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
  

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานกาตกาต (CAT CAT VILLAGE) หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขา
ในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ทานสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กในหมูบานได 
หรืออาหารก่ึงสําเร็จรูป 

นําทานเดินทางสู น้ําตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เปนนํ้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน มีบะนไดใหทานไดเดินเขาไปใกลๆนํ้าตกสัมผัสละอองนํ้าผานสายลมที่พัดกระทบหนา เหมิอนเปนการชารจพลัง
บริสุทธิ์เขาสูรางกาย 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน พิเศษ ... เมนูหมอไฟ และไวนแดงดาลัด 
ที่พัก SAPA LODGE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 

Day5 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหนยบาย – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย (HA NOI) เปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย 

หมายถึงตอนตนของแมนํ้า ต้ังอยูตอนตนบนลุมแมนํ้าแดง เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ไดมีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุม
บริเวณมากกวาเดิมถึง 3 เทา เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
 นําทาน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา ในสมัยที่เวียดนาม

ทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิด
ความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกับ
ประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมือง
สงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี 

นําทานชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแหงน้ีมีอีกช่ือวัด วัดเนินหยก ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปตยกรรมแบบจีนและ
ตะพาบในตํานาน ซึ่งเช่ือกันวาตะพาบตัวน้ีเปนตัวที่นําดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเปนที่มาของช่ือทะเลสาบคืนดาบในปจจุบัน และยังมี
อนุสาวรียของ ตรันคว็อกตวน แมทัพที่คอยสูรบกับทหารมองโกเลียในสมัยที่เวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
 
 

นําทาน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทา อีกทั้งยังไดเห็น
วิวของทุงนาจากรถรางน้ี 

 

นําทาน นั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เปน

กระเชาไฟฟา 3 สายแบบไมหยุดพัก ขนาดใหญจุไดกวา 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 
กิโลเมตร 
 

 

นําทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN) ทานจะไดพบแลนดมารคจุดที่สูงที่สุด มี
ขอความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผูพิชิตยอดฟานซิปนหลังคาแหงอินโดจีน' ทาน
ยังจะไดชมวิวพาโนรามา 360 องศา พรอมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไมรวมคารถราง
ขึ้นยอดเขา *ไมรวมคารถรางขึ้นสูยอดเขา 

 



 
 
 

อิสระทานชอปปง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ราน
กาแฟ หรือมุมถายรูปสวยๆ มากมาย 

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

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวรไมรวมตัว๋ 
เครือ่งบนิ 

ราคา 
ห้องพกัเดี�ยว 

12 – 16 ตุลาคม 2565 19,990 13,990 4,900 

20 – 24 ตุลาคม 2565 19,990 13,990 4,900 

08 – 12 ธันวาคม 2565 19,990 13,990 4,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 21,990 15,990 5,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 22,990 16,990 5,900 

 
 

อตัราค่าบรกิารสาํหรบัเดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไมร่วมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 

*ไมร่วมค่า ประกนัสุขภาพ 200 บาท / ท่าน* 

สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที-เหลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง 

กรณวีนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือ ราคาทัวรพิเศษตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านั /น  
2. อตัราค่าบรกิารนี/ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึ/นไป ในแต่ละคณะ กรณทีี-มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที-กาํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 7ในการเลื-อน

การเดนิทาง หรอืเปลี-ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ-มขึ/น เพื-อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที-ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั 9วเครื-องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที-เจา้หน้าที-ทุกครั /งก่อนทาํการออกบตัรโดยสาร เนื-องจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลี-ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที-เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั /น 
4. ระหว่างท่องเที-ยวหากนกัท่องเที-ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื/อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิ-มเตมิ (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 
5. ในกรณทีี-ภาครฐัทั /งไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กาํหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื/อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนนี/ดว้ย

ตวัท่านเอง (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 
6. ของสมนาคุณไมส่ามารถเปลี-ยนแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงื-อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื-อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
 










