
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า 

ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต    
NORTH STAR SAPA 

หรือเทียบเท่า  

2 น่ังรถราง – น่ังกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิป�น – หมู่บ้านก๊าตก๊าต   หม้อไฟ+ไวน ์
NORTH STAR SAPA 

หรือเทียบเท่า  

3 เมืองฮานอย – เมืองห่านาม – วัดตามจุ๊ก – ล่องเรือโบราณ – เมืองนิงห์บิงห์  

บุฟเฟ่ต์ 

นานาชาติ  

SEN  
 

LAROSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  



 
 

 

 
 

 
 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
WE560 07.45 09.35 WE565 20.45 22.35 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟ�ร์มจากเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 

ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ป� 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 22,990 21,990 6,900 
** ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินลด 5,000 บาท/ท่าน ** 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน  

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป�นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

4. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

4 
เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – สนามบินโหน่อยบ่าย – 

สนามบินสุวรรณภูมิ 
    

** รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป�นหลัก ** 

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป�นส่วนลดหรือเงินสดได้ 

7. เง่ือนไขกรมธรรม์เป�นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันเป�นผู้พิจารณา 

 

 
  

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

04.30 พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าท่ี เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ 

อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

07.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE560 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

09.35 เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยว

ตามรายการ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเริ่มต้นเป�นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งท่ีฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะน้ันได้มา

สร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในป� พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป�นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป�นท่ี

รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ป�จจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป�นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณน้ีกม็ีวิถีชวิีตท่ี

น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสปี�น ที่สูงที่สุดในอินโดจนีท่ี



 
 

 

ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) หมายเหต:ุ เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้า

ท่องเท่ียวภายในเมืองเท่าน้ัน 

นำท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป�นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จำลองไฮไลท์ของท่ีเท่ียว

แต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้

เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟ�น 

   
 

  

 

 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน  

 อิสระช้อปป��ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปป��งมากมาย ไม่ว่าจะเป�นสินค้าพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า 

ท่านสามารถช้อปป��งให้อย่างจุใจ  



 
 

 

ท่ีพัก NORTH STAR SAPA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

Day2 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิป�น – หมู่บ้านก๊าตก๊าต  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นำท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า

เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีป�นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความ

สวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกท้ังยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางน้ี 

 
นำท่าน นั ่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื ่อขึ ้นสู ่ฟานซิป�นยอดเขาสูงสุดแห่ง

เวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป�นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้

กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

 
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิป�น (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูง

ที่สุด มีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิป�นหลังคา

แห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางข้ึนยอดเขา  

 
 

 



 
 

 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

 

 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) หมู่บ้านชาวเขา

เผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป�นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบ

ขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กใน

หมู่บ้านได้ หรืออาหารก่ึงสำเร็จรูป 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ และไวน์แดงดาลัด 

ท่ีพัก NORTH STAR SAPA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองฮานอย – เมืองห่านาม – วัดตามจุ๊ก – ล่องเรือโบราณ – เมืองนิงห์บิงห์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย (HA NOI) เป�นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป�นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึง

ตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้ำแดง เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 

3 เท่า เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน พิเศษ ... บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN 
 *ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงร้านอาหารในกรณีที่ร้านป�ด หรือไม่พร้อมให้บริการ* 



 
 

 

 
 

 
 

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองห่านาม (HANAM) เป�นเมืองมีนิคมอุตสาหกรรมรวม 8 แห่ง ส่วนใหญ่เป�นของญี่ปุ่น เกาหลีจึงไม่ต้องแปลกใจถ้ามาห่า

นามด้วยมอเตอร์เวย์  และเห็นการพัฒนาโลจิสติกส์ของเมืองเป�นระยะ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม  

นำท่านเดินทางสู่ วัดตามจุ๊ก (TAM CHUC) หรือท่ีถูกเรียกว่าแหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ เป�นแหล่งท่องเท่ียวตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเท่ียว

เพ่ือค้นคว้าดินแดนแห่งพุทธศาสนา วัดแห่งน้ีเป้นวัดท่ีมีพ้ืนท่ีกว้างถึง 5พันเฮกตาร์ รวมสระน้ำท่ีกว้าง ใหญ่เขาหินธรรมชาติและป่าดงดิบ มีสิ่งปลูกสร้าง

หลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ  



 
 

 

 

นำท่าน ล่องเรือโบราณ (RIVER AC) เพื่อเดินทางสู่ภายในของวัด เป�นเรือ 2 ชั้นขนาดใหญ่ 

รับส่งนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 30-40 ท่านเลยทีเดียว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวภูเขา 

อ่าวแห่งน้ีท่ีกว้างใหญ่ และความสวยงามของวัดด้วยวิวแบบพาโนราม่า นำท่านล่องเรือพร้อม

ชิมน้ำชาเวียดนามและได้ชมความงามของแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเวียดนาม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINHBINH) เพ่ือเข้าสู่ท่ีพัก  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

Day4 เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนงิห์บิงห์ – สนามบินโหน่อยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINH BINH) เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทาง

ธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” 

เป�นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าว

ล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป�นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิ

มินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที ่นี ่เป�นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

 

  



 
 

 

 
 

 นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ (NINH BINH BOAT) เป�นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป�นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดัง “KONG SKULL 

ISLAND” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบ่ิงห์ เป�นพ้ืนท่ีท่ีมีท้ังภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหล

ลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานท่ีแห่งน้ีงดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยให้เห็นการตั้งถ่ิน

ฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทำให้สถานท่ีแห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นำท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่ง

ธาราท่ีไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝ��งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระ หว่างการ

เดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่านท้องน้ำ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 

สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป�นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป เป�นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของ

เวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของท่ีน้ีได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ  

 นำท่านชมสินค้าจากวัสดุ เย้ือไผ่ (BAMBOO SHOP) เป�นสินค้า OTOP ของเวียดนาม 

 ได้เวลาอันสมควรนืท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

20.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE565 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


