
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินโหนยบาย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอานา ซาปา 

คาเฟ – ตลาดเลิฟมารเก็ต   
หมอไฟ 

ไวนแดง 
AZURE SAPA HOTEL 

หรือเทียบเทา  

2 นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – หมูบานกาตกาต – น้ำตกสีเงิน    
AZURE SAPA HOTEL 

หรือเทียบเทา  

3 
เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหนย

บาย – สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 



 

 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
WE560 07.45 09.35 WE565 20.40 22.30 

** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟลทที่คอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุกครั้ง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก 

ไมมีเตียง 

อายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

07 – 09 เมษายน 2566 15,990 14,990 3,000 

08 – 10 เมษายน 2566 15,990 14,990 3,000 

12 – 14 เมษายน 2566 18,990 17,990 3,000 

13 – 15 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,000 

14 – 16 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,000 

15 – 17 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,000 

21 – 23 เมษายน 2566 15,990 14,990 3,000 

22 – 24 เมษายน 2566 15,990 14,990 3,000 

28 – 30 เมษายน 2566 15,990 14,990 3,000 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 17,990 16,990 3,000 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 16,990 15,990 3,000 

04 – 06 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 3,000 

05 – 07 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 3,000 

06 – 08 พฤษภาคม 2566 15,990 14,990 3,000 

13 – 15 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,000 
อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

ราคาทัวรไมรวมตั่วเครื่องบินลดจากราคาทัวร 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,200 บาท 
 

  

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) 

               เที่ยวบินท่ี        เวลาออก                 เวลาถึง                เที่ยวบินท่ี        เวลาออก                 เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก 

ไมมีเตียง 

อายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

20 – 22 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,000 

27 – 29 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,000 

03 – 05 มิถุนายน 2566 16,990 15,990 3,000 

04 – 06 มิถุนายน 2566 15,990 14,990 3,000 

10 – 12 มิถุนายน 2566 13,990 12,990 3,000 

17 – 19 มิถุนายน 2566 13,990 12,990 3,000 

24 – 26 มิถุนายน 2566 13,990 12,990 3,000 
อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

ราคาทัวรไมรวมตั่วเครื่องบินลดจากราคาทัวร 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,200 บาท 
 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทเีหลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือ ราคาทัวรพิเศษตอ้งชําระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน  

2. อตัราค่าบรกิารนี จําเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทกีําหนด ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทตี้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวัเครอืงบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าททีุกครงัก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทเีป็นเพยีงการแนะนํา

เท่านัน 

4. ระหว่างท่องเทยีวหากนักท่องเทยีวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชอืโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดหอ้งพกัเพมิเติม (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทภีาครฐัทงัไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชอืโควดิ-19 ทุกประเภท ผู้เดนิทางต้องรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายส่วนนีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลยีนแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงอืนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

  

อัตราคาบริการ 



 
 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหนยบาย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอานา ซาปา คาเฟ – ตลาดเลิฟมารเก็ต 

04.30 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ 

อำนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

07.45 นำทานเดินทางสู สนามบนิโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE560 

09.35 เดินทางถึง สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางทองเที่ยว

ตามรายการ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำทานเดินทางตอสู เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งท่ีฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูในขณะนั้นไดมา

สรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเปนที่

รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทำใหปจจุบันที่นี่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้ก็มีวิถีชีวติที่

นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจนีท่ี

ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) หมายเหต:ุ เมืองซาปารถใหญไมสามารถสัญจรนักทองเที่ยวตองเดินเทา

ทองเที่ยวภายในเมืองเทานั้น  

นำทานเช็คอินที่เที่ยวใหมแหงเมืองซาปา โมอานา ซาปา คาเฟ (MOANA SAPA CAFÉ) เปนจุดถายรูปใหมแหงเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลทของท่ี

เท่ียวแตละที่มารวมไวใหทานไดถายรูปทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดืม่จำหนายใหทานไดพักดื่มเครื่องดื่ม และยัง

ไดเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับบรรยากาศสุดฟน 

   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน พิเศษเมนู หมอไฟ+ไวนแดง 

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

ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ  

ที่พัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 



 
 

 

Day2 นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซปิน – หมูบานกาตกาต – น้ำตกสีเงิน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นำทาน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชา

เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความ

สวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทา อีกทั้งยังไดเห็นวิวของทุงนาจากรถรางน้ี 

 
นำทาน นั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) เพื ่อขึ ้นสู ฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหง

เวยีดนามและในภูมิภาคอินโด เปนกระเชาไฟฟา 3 สายแบบไมหยุดพัก ขนาดใหญจุ

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

 
นำทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN) ทานจะไดพบแลนดมารคจุดที่

สูงที่สุด     มีขอความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผูพิชิตยอดฟานซิปน

หลังคาแหงอินโดจีน' ทานยังจะไดชมวิวพาโนรามา 360 องศา พรอมกับบรรยากาศ

หนาวเย็น หมายเหตุ: ไมรวมคารถรางข้ึนยอดเขา  

 
 

 

 

 

 



 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

 

 

หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู หมูบานกาตกาต (CAT CAT VILLAGE) หมูบานชาวเขา

เผามงดำ ชมวิถีชีวิตความเปนอยู ของชาวเขาในหมู บานนี ้และชมแปลงนาขาวแบบ

ขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ทานสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กใน

หมูบานได หรืออาหารก่ึงสำเร็จรูป 

 

  

นำทานเดินทางสู น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เปนน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยาง

ชัดเจน มีบะนไดใหทานไดเดินเขาไปใกลๆน้ำตกสัมผัสละอองน้ำผานสายลมที่พัดกระทบหนา เหมิอนเปนการชารจพลังบริสุทธิ์เขาสูรางกาย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

ที่พัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

Day3 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหนยบาย – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นำทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย (HA NOI) เปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึง

ตอนตนของแมน้ำ ตั้งอยูตอนตนบนลุมแมน้ำแดง เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ไดมีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกวาเดิมถึง 

3 เทา เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหวางทางนำทานชมสินคา OTOP เย่ือไผ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

 นำทาน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนี้มีตำนานกลาววา ในสมัยท่ีเวียดนามทำสงครามสู

รบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทำใหเกิดความทอแทพระทัย เมื่อ

ไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหนึ่งไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมา

นั้น พระองคไดกลับไปทำสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำใหบานเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนำดาบมาคืน 

ณ ทะเลสาบแหงนี ้  

 



 
 

นำทานชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวดัแหงนี้มีอีกชื่อวัด วัดเนิน

หยก ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปตยกรรมแบบจีนและตะพาบในตำนาน ซึ่งเชื่อกันวา

ตะพาบตัวนี้เปนตัวที่นำดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเปนที่มาของชื่อทะเลสาบคืน

ดาบในปจจุบัน และยังมีอนุสาวรียของ ตรันคว็อกตวน แมทัพที่คอยสูรบกับทหาร

มองโกเลียในสมัยท่ีเวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 

อิสระทานชอปปง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร

มากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ของท่ีระลึกตางๆ รานกาแฟ หรือมุมถายรูปสวยๆ 

มากมาย  
เย็น บริการอาหารวางขนมปงฝรั่งเศสสไตลเวียดนาม Banh My  

ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทางสู สนามบินโหนยบาย เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

20.45 นำทานเดินทางสู สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE565 

22.35 เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

 



 



 



 



 


