
 

 

วนั โปรแกรมทวัร 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ 

2 เมืองซาปา – เมืองซาปา – หมูบานกาตกาต 

3 นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน 
นา ซาปา คาเฟ – ตลาดเลิฟมารเก็ต 

4 น้ําตกสีเงิน – ดานชายแดนเวียดนาม-
ถนน 36 สาย 

5 สุสานโฮจิมินห – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

** รายการทวัรขางตนอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม 

อาหาร 
เชา เที่ยง เย็น

สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย  � 

หมูบานกาตกาต – โบสถหิน  
หมอไฟ 
+ไวน 

ยอดเขาฟานซิปน – โมอา
  

-จีน – เมืองฮานอย – 
  

สนามบินสุวรรณภูมิ  � 

รายการทวัรขางตนอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม 

โรงแรม 
เย็น 

 
LAROSA HOTEL 
หรือเทียบเทา  

 
NORT STAR SAPA 
หรือเทียบเทา  

 
NORT STAR SAPA 
หรือเทียบเทา  

 
LAROSA HOTEL 
หรือเทียบเทา  

  

รายการทวัรขางตนอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม ** 



 

BKK  

VN614 15.55 
** ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุ

วนัเดนิทาง 

08 – 12 ธนัวาคม 2565 

17 – 21 ธนัวาคม 2565 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2566 

14 – 18 มกราคม 2566 

11 – 15 กมุภาพนัธ 2566 

18 – 22 กมุภาพนัธ 2566 

02 – 06 มนีาคม 2566 

04 – 08 มนีาคม 2566 

11 – 15 มนีาคม 2566 

25 – 29 มนีาคม 2566 

อตัราคาบรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 
ราคาทวัรไมรวมตัว๋เครือ่งบนิลดจากราคาทวัร 

อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 

 
 
  

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื 

HAN HAN 
 

18.00 VN615 12.35
ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุ

ครัง้ ** 

ราคาทวัร/ทาน 
พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรเดก็
ไมมเีตยีง

อายไุมเกนิ 12 
17,990 16,990 

16,990 15,990 

20,990 19,990 

20,990 19,990 

20,990 19,990 

20,990 19,990 

14,990 13,990 

15,990 14,990 

15,990 14,990 

17,990 16,990 

16,990 15,990 

15,990 14,990 

15,990 14,990 

อตัราคาบรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 
ราคาทวัรไมรวมตัว๋เครือ่งบนิลดจากราคาทวัร 4,000 บาท

อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 

อตัราคาบรกิาร 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก เวลาถงึ 

คนื : โดยสายการบนิ VIETNAM   

 BKK 

12.35 14.45 
ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุ

 
ราคาทวัรเดก็ 

ไมมเีตยีง 
12 ป 

ราคา 
หองพกัเดีย่ว 

 4,900 

 4,900 

 5,900 

 5,900 

 5,900 

 5,900 

 4,900 

 4,900 

 4,900 

 4,900 

 4,900 

 4,900 

 4,900 

Infant) ทานละ 5,000 บาท 
บาท 

อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 1,500 บาท 

เวลาออก  เวลาถงึ 

VIETNAM 



 
 
 
 
สาํคญัโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 5,000 บาท/

ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือราคา
โปรโมชั่นตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

4. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค
วิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการ
ทัวร) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เปนไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเทาน้ันเปนผูพิจารณา 
7. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนเงินสดหรือสวนลดอ่ืนๆ ได 
8. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
  



 
 
Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินอยไบ – เมอืงฮานอย 

13.00 พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน VIETNAM 
AIRLINES (VN) โดยมีเจาหนาท่ี เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินใหแกทาน 

15.55 นําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES
เท่ียวบินท่ี VN614(บริหารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.00 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมืองรับ
กระเปาสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางทองเท่ียวตามรายการ 
นําทานเดินทางชม เจดียเฉินกวก (TRAN AUOC PAGODA)
เปนวัดท่ีอยูใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกลชิดกับทะเลสาบ
ตะวันตกของเมืองฮานอย สรางดวยสถาปตยกรรมจีนโบราณ มี
ความรมรื่น และบรรยากาศดี จึงเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวท้ังท่ี
ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตนมหาโพธ์ิใหญ 
เปนอีกจุดสําคัญท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจ เพราะตามประวัติ
การเกิดขึ้นก็คือ เปนตนโพธ์ิท่ีนํามาจากประเทศอินเดีย ท่ีไดรับมอบจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย และ
มีความเชื่อกันวา นอกจากน้ียังมีตนมหาโพธ์ิตนน้ีเปนตนท่ีมีจุดกําเนิดสืบตอจากตนโพธ์ิท่ีเจาชาย
สิทธัตถะประทับน่ังตรัสรู มีการสรางฐานลอมตนโพธ์ิไว และประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญ 
นําทานเดินทางชม โบสถใหญฮานอย(HA NOI CATHERDRAL)หรือโบสถเซนตโจเซฟถูกสราง
ขึ้นในปลายศตวรรษ 19 เปนหน่ึงในสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนของคริสตศาสนาและเปนการ
ผสมผสานอยางลงตัวระหวางตะวันออกกับตะวันตกมีลวดลายแกะสลักลงชาดฉาบทองอยางสวย
สดงดงามและมีการผสมผสานเอกลักษณวัฒนธรรมพ้ืนบานของเวียดนามเขาไวดวย 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 
Day2 เมืองซาปา –เมืองซาปา –หมูบานกาตกาต–โบสถหิน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซาปา (SAPA)เมืองเล็กๆ แหงน้ี
เริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งท่ีฝรั่งเศสซึ่งปกครอง
เวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 
จากน้ันจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา 
เพราะอากาศดีและ เ งียบสงบ และ เริ่ ม เปน ท่ีรู จั กกันในหมู
นักทองเท่ียว จึงทําใหปจจุบันท่ีน่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีนาสนใจ 
 
 
 

 



 
 
พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางท่ีลาดไหลเขาท่ีทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากน้ี
ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดับนํ้าทะเล(ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญไมสามารถสัญจรไดนักทองเท่ียว
ตองเดินเทาทองเท่ียวภายในเมืองเทาน้ัน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหมอไฟ + ไวนแดง 
 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานกาตกาต (CAT CAT VILLAGE)เปนหมูบานของชาวเขา

เผามง อยูหางจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเขาไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา 
บานเรือนและการแตงกาย ท่ียังคงอนุรักษเอาไวเปนอยางดี การมาท่ีหมูบานแหงน้ีไมเพียงแตได
พบกับวิถีชีวิตขาวเขาเทาน้ัน กิจกรรมท่ีตองไมพลาดคือการเดินไปชมนาขั้นบันได และวิวสวยๆ 
ในมุมสูงของภูเขา ท่ีเปนไฮไลทของการมาเท่ียวซาปาหมายเหตุ: ทานสามารถซื้อขนมไปแจกเด็ก
ในหมูบานได หรืออาหารกึ่งสําเร็จรูป 

  
นําทานถายรูป โบสถหิน (STONE CHURCH)อีกหน่ึงแลนดมารกสําคัญของซาปาท่ีตองไป
เช็คอิน เปนโบสถหินท่ีสรางขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เน่ืองจากครั้งท่ีเปนเมืองอาณานิคม มีชาว
ฝรั่งเศสมาอาศัยอยูเมืองซาปาจํานวนมาก จึงเปนโบสถสําคัญของเมืองน้ีท่ีใชในการรวมพิธี
มิสซา ถึงแมวาในตอนน้ีชาวฝรั่งเศสจะยายกลับไปแลว แตโบสถแหงน้ีก็ไดรับการอนุรักษเอาไว
เปนอยางดีและชาวซาปาท่ีเปนคาทอลิคก็ยังคงใชงานอยูจนปจจุบัน 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 

Day3 นัง่รถราง–นัง่กระเชาไฟฟา –ยอดเขาฟานซปิน –โมอานา ซาปา คาเฟ –ตลาด
เลิฟมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานนัง่รถราง(MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือขึน้ยอดเขา
ฟานซีปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวาง
สองขางทา อีกท้ังยังไดเห็นวิวของทุงนาจากรถรางน้ีหมายต:ุ รวมคารถไฟแลว 
นําทานนั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR)เพ่ือขึ้นสูฟานซิปนยอด
เขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เปนกระเชาไฟฟา 3 
สายแบบไมหยุดพัก ขนาดใหญจุไดกวา 30 คน มีความยาม
ประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 
นําทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN)ทานจะไดพบ
แลนดมารคจุดท่ีสูงท่ีสุดมีขอความ FANSIPAN3.143 M หมายถึง 
'คุณคือผูพิชิตยอดฟานซิปนหลังคาแหงอินโดจีน' ทานยังจะไดชมวิวพาโนรามา 360 องศา พรอม
กับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขา  
 



 
   

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทานเช็คอินท่ีเท่ียวใหมแหงเมืองซาปาโมอานา ซาปา คาเฟ (MOANA SAPACAFÉ)เปนจุด
ถายรูปใหมแหงเมืองซาปา มีการจําลองไฮไลทของท่ีเท่ียวแตละท่ีมารวมไวใหทานไดถายรูป
ทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยภูเขา นอกจากน้ียังมีเครื่องดื่มจําหนายใหทานไดพักดื่ม
เครื่องดื่ม และยังไดเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับบรรยากาศสุดฟน 

   
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

อิสระชอปปง ตลาดเลฟิมารเกต็ (LOVE MARKET)มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะ
เปนสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ 

 

Day4 น้ําตกสีเงิน–ดานชายแดนเวียดนาม-จีน–เมืองฮานอย –ถนน 36 สาย 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม น้ําตกสีเงิน (Silver Waterfall)นํ้าตกสีเงินสัญลักษณแหงเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม 
อยูหางจากตัวเมืองซาปา 12 กิโลเมตรเปนนํ้าตกท่ีมีความสวยงามมาก สูง 100 กวาเมตร สามาถม
องเห็นความงานไดแมระยะไกล เพราะท่ีน่ีนํ้าท่ีไหลลงมาเปนขั้นๆ มีความโดดเดน อีกท้ังนํ้าตกซิล
เวอรยังมีความเชื่อจินตนาการกันไปวานํ้าตกเหมือนมังกรสีขาวกมลงมองลงมาจากทองฟา หาก
มาเวียดนาม แลวมาเยือนนํ้าตกซิลเวอรแหงซาปา จะไดพบกับความงามแหงธรรมชาติท่ีไมมีวัน 
ลืมเลือน 
 

 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองหลาวกาย (LAO CAI) เพ่ือถายรูปกับ ดานชายแดน
เวียดนาม-จีนอีกท้ังยังมีสินคาทองถิ่นท่ีทานสามารถเยี่ยมชมไดจากท่ีแหงน้ี หลังจากน้ันนําทานชม
สินคา OTOP เยื่อไผ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากน้ันนําทานเดนิทางกลบั เมอืงฮานอย (HANOI)เปน

เมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดตีเคยเปนเมืองหลวง
ของเวียดนามเหนือฮานอย หมายถึงตอนตนของแมนํ้า ตั้งอยู
ตอนตนบนลุมแมนํ้าแดง เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ไดมี
การขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกวา
เดิมถึง 3 เทา เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง)  
อิสระทานชอปปง ถนน 36 สาย (36 ROAD)มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเปา 
เส้ือผา รองเทา ของท่ีระลกึตางๆรานกาแฟ หรือมุมถายรูปสวยๆ มากมาย 
 
 



 
 
 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 

Day5 สุสานโฮจิมินห –สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานถายรูปชมดานนอกของ สุสานโฮจิมินห (HO CHI MINH MAUSOLEUM)ตั้งอยูท่ีจัตุรัส
บาดิงห จัตุรัสกลางเมืองน้ีเปนท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหอานคําประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่ง
เสสตอหนาชาวเวียดนามท่ีมาชุมนุมกันอยูในจัตุรัสมากกวา 500,000 คน 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางเชาสู สนามบินนอยไบเพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

12.35 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 
เท่ียวบินท่ี VN615 

14.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 










