
 
 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร

เก็ต 
   

NORTH STAR SAPA 

หรือเทียบเทา  

2 
เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – หมู

บานกาตกาต – โบสถหิน   
หมอไฟ 

+ไวน 

NORTH STAR SAPA 

หรือเทียบเทา  

3 
โมอานา ซาปา คาเฟ – ดานแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 

36 สาย    
LAROSA HOTEL 

หรือเทียบเทา  

4 
สุสานโฮจิมินห – ทำเนียบประธานาธิบดี – บานพักลุงโฮ – เจดียเสา

เดียว – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูม ิ  เฝอ   

** รายการทัวรขางตนอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 



 
 

 
 

BKK  HAN HAN  BKK 

 
VN610 12.20 14.20 VN619 15.40 17.55 

** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟลทที่คอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุกครั้ง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก 

ไมมีเตียง 

อายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 14,990 13,990 3,900 

06 – 09 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 

13 – 16 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,900 

14 – 17 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,900 

19 – 22 เมษายน 2566 14,990 13,990 3,900 

22 – 25 เมษายน 2566 14,990 13,990 3,900 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 17,990 16,990 3,900 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

17 – 20 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

20 – 23 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

01 – 04 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 3,900 

03 – 06 มิถุนายน 2566 17,990 16,990 3,900 

09 – 12 มิถุนายน 2566 13,990 12,990 3,900 

14 – 17 มิถุนายน 2566 13,990 12,990 3,900 

17 – 20 มิถุนายน 2566 13,990 12,990 3,900 
อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 
 

  

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 

           เที่ยวบินท่ี       เวลาออก  เวลาถึง            เที่ยวบินท่ี       เวลาออก  เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก 

ไมมีเตียง 

อายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

21 – 24 มิถุนายน 2566 13,990 12,990 3,900 

24 – 27 มิถุนายน 2566  13,990 12,990 3,900 

01 – 04 กรกฎาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

07 – 10 กรกฎาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

12 – 15 กรกฎาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

13 – 16 กรกฎาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

21 – 24 กรกฎาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

26 – 29 กรกฎาคม 2566 17,990 16,990 3,900 

28 – 31 กรกฎาคม 2566 18,990 17,990 3,900 

30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2566 18,990 17,990 3,900 

04 – 07 สิงหาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

09 – 12 สิงหาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

11 – 14 สิงหาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

13 – 16 สิงหาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

17 – 20 สิงหาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

25 – 28 สิงหาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2566 13,990 12,990 3,900 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2566 13,990 12,990 3,900 

09 – 12 กันยายน 2566 13,990 12,990 3,900 

15 – 18 กันยายน 2566 13,990 12,990 3,900 

20 – 23 กันยายน 2566 12,990 11,990 3,900 
อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 
 

 

  

อัตราคาบริการ 



 
 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก 

ไมมีเตียง 

อายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

23 – 26 กันยายน 2566 13,990 12,990 3,900 

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566 13,990 12,990 3,900 

05 – 08 ตลุาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

11 – 14 ตลุาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

13 – 16 ตลุาคม 2566 17,990 16,990 3,900 

15 – 18 ตลุาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

20 – 23 ตลุาคม 2566 17,990 16,990 3,900 

21 – 24 ตลุาคม 2566 17,990 16,990 3,900 

22 – 25 ตลุาคม 2566 17,990 16,990 3,900 
อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 
 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 5,000 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

4. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจาย

สวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเทานั้นเปนผูพิจารณา 

7. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนเงนิสดหรือสวนลดอื่นๆ ได 

8. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

  

อัตราคาบริการ 



 
 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมารเก็ต 

09.30 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการ

ตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน  

12.20 นำทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610 (บริหารอาหาร และเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

14.20 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางทองเที่ยวตาม

รายการ 

 หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูใน

ขณะนั้นไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวนัหยุดเปนประจำ เพราะอากาศดีและเงยีบสงบ และ

เริ่มเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทำใหปจจุบันที่นี่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยูบรเิวณนี้ก็มี

วิถีชีวิตที่นาสนใจ พ้ืนที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอิน

โดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

อิสระชอปปง ตลาดเลิฟมารเก็ต (LOVE MARKET) มสีินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา 

ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ  

 

 



 
 

 

Day2 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – หมูบานกาตกาต – โบสถหิน  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตน

เปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งที่ฝรั ่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู ใน

ขณะนั้นไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ ้นในป พ.ศ.2465 จากนั ้นจึงเริ ่มมี

ชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจำ เพราะอากาศดีและเงียบ

สงบ และเริ่มเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเท่ียว จึงทำใหปจจุบันที่นี่ไดรับความ

นิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที ่อาศัยอยู

บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลาง

ที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูง

ที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั ่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญไมสามารถสัญจรได

นักทองเท่ียวตองเดินเทาทองเที่ยวภายในเมืองเทานั้น 
 

นำทาน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซีปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะได

สัมผสักับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทา อีกทั้งยังไดเห็นวิวของทุงนาจากรถรางน้ี หมายต:ุ รวมคารถไฟแลว 

นำทาน นั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) เพ่ือขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เปนกระเชาไฟฟา 3 สายแบบไมหยุดพัก 

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

นำทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN) ทานจะไดพบแลนดมารคจุดที่สูงที่สุดมีขอความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผูพิชิตยอด

ฟานซิปนหลังคาแหงอินโดจีน' ทานยังจะไดชมวิวพาโนรามา 360 องศา พรอมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไมรวมคารถรางข้ึนยอดเขา  

   
  



 
 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหมอไฟ + ไวนแดง 

 

หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู หมูบานกาตกาต (CAT CAT VILLAGE) เปนหมูบานของ

ชาวเขาเผามง อยูหางจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเขาไปเยี่ยมชม

วิถีชีวิตชาวเขา บานเรือนและการแตงกาย ที่ยังคงอนุรักษเอาไวเปนอยางดี การมาท่ี

หมูบานแหงนี้ไมเพียงแตไดพบกับวิถีชีวิตขาวเขาเทานั้น กิจกรรมที่ตองไมพลาดคือการ

เดินไปชมนาขั้นบันได และวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ท่ีเปนไฮไลทของการมาเท่ียวซาปา

หมายเหตุ: ทานสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กในหมูบานได หรืออาหารก่ึงสำเร็จรูป 

 

 

 

 

นำทานถายรูป โบสถหิน (STONE CHURCH) อีกหนึ่งแลนดมารกสำคัญของซาปาท่ี

ตองไปเช็คอิน เปนโบสถหินที่สรางขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เปนเมืองอาณา

นิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยูเมืองซาปาจำนวนมาก จึงเปนโบสถสำคัญของเมืองนี้ที่ใช

ในการรวมพิธีมิสซา ถึงแมวาในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะยายกลับไปแลว แตโบสถแหงนี้ก็

ไดรับการอนุรักษเอาไวเปนอยางดีและชาวซาปาที่เปนคาทอลิคก็ยังคงใชงานอยู จน

ปจจุบัน 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 

  



 
 

 

Day3 โมอานา ซาปา คาเฟ – ดานแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเช็คอินที่เที่ยวใหมแหงเมืองซาปา โมอานา ซาปา คาเฟ (MOANA SAPA CAFÉ) เปนจุดถายรูปใหมแหงเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลทของท่ี

เท่ียวแตละที่มารวมไวใหทานไดถายรูปทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยภเูขา นอกจากนี้ยังมเีครือ่งดื่มจำหนายใหทานไดพักดืม่เครือ่งดื่ม และยัง

ไดเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับบรรยากาศสุดฟน 

   
หลังจากนั้นนำทานเดินทางกลับสูเมืองหลาวกาย (LAO CAI) เพ่ือถายรูปกับ ดานแดนเวียดนาม-จีน อีกทั้งยังมีสินคาทองถ่ินที่ทานสามารถเยี่ยมชมได

จากที่แหงนี้ หลังจากนั้นนำทานชมสินคา OTOP เย่ือไผ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลังจากนั้นนำทานเดินทางกลับ เมืองฮานอย (HANOI) เปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดตีเคยเปนเมืองหลวงของเวยีดนามเหนือ ฮานอย 

หมายถึงตอนตนของแมน้ำ ตั้งอยูตอนตนบนลุมแมน้ำแดง เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ไดมีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลมุบริเวณ

มากกวาเดิมถึง 3 เทา เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)  

อิสระทานชอปปง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ รานกาแฟ หรือ

มุมถายรูปสวยๆ มากมาย 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 



 
 

 

Day4 สุสานโฮจิมินห – ทำเนียบประธานาธิบดี – บานพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานถายรูปชมดานนอกของ สุสานโฮจิมินห (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตั้งอยูที่จัตุรัสบาดิงห จัตุรัสกลางเมืองนี้เปนที่ประธานาธิบดีโฮจิ

มินหอานคำประกาศอิสรภาพเวยีดนามจากฝรั่งเสสตอหนาชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยูในจัตุรัสมากกวา 500,000 คน 

นำทานชม ทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL PALACE) เปนอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ที่ฝรั่งเศสสรางขึ้นในปค.ศ. 1901 เพื่อใชเปนที่ทำ

การของผูสำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแหงอินโด-ไชนา ที่นี่เปนสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีโฮจิมินหเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู ปจจุบันเปนที่รับแขกเมือง

ของเวียดนาม รอบๆ ทำเนียบมีสวนดอกไมและสระน้ำ 

นำทานชม บานพักลุงโฮ (Ho CHI MINH HOUSE) ดานหลังทำเนียบมีบานไมหลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใชเปนที่อยูอาศัยมาตั้งแตป ค.ศ. 1958 จนกระท่ัง

วาระสุดทายของชีวิต ใตถุนบานเล็กๆ หลังนี้เปนสถานที่ประวัติศาสตร ที่โฮจิมินหใชเปนที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสำคัญๆ 

วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ขางบนบานเปนหองหนังสือและหองนอนของโฮจิมินหซึ่งอยูอยางสมถุและเปนโสดมาตลอด

ชีวติ 

นำทานสักการะ เจดียเสาเดียว (ONE PILLAR PAGODA) ตั้งอยูใกลบานลุงโฮ ชาวเวียดนามเรียกวา จั่วโมดโกด เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นตั้งแต

ศตวรรษที่ 10 วัดเจดียเสาเดียวสรางเปนศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยูบนเสาตนเดียว ศาลานี้อยูกลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในศาลา

ประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิม ปางสิบกร เปนวัดที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งในฮานอย 

ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทางเชาสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูเฝอเวียดนาม 

15.40 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN619 

17.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

 



 



 



 



 


