
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหนยบาย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอานา 
ซาปา คาเฟ – ตลาดเลิฟมารเก็ต    

NORTH STAR SAPA 
หรือเทียบเทา  

2 นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – หมูบานกาตกาต   หมอไฟ+ไวน 
NORTH STAR SAPA 
หรือเทียบเทา  

3 เมืองฮานอย – เมืองหานาม – วัดตามจุก – ลองเรือโบราณ – เมืองนิงหบิงห  
บุฟเฟต 

นานาชาติ  
SEN  

 
LAROSA HOTEL 
หรือเทียบเทา  

4 
เมืองฮานอย – เมืองนิงหบิงห – ลองเรือนิงหบิงห – สนามบินโหนอยบาย – 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

    

** รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก ** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
WE560 07.45 09.35 WE565 20.45 22.35 

** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟลทที่คอนเฟรมจากเจาหนาที่ทุกครั้ง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเดก็ 
ไมมีเตียง 

อายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 
หองพักเดี่ยว 

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

อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 
อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

 
สำคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 10,000 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือ ราคาทัวรพิเศษตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น  
2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนำเทานั้น 
4. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 
5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจาย

สวนนี้ดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 
6. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนสวนลดหรือเงินสดได 
7. เงื่อนไขกรมธรรมเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเปนผูพิจารณา 
 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
  

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

04.30 พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจาหนาท่ี เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ 
อำนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

07.45 นำทานเดินทางสู สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE560 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

09.35 เดินทางถึง สนามบินโหนยบาย ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางทองเที่ยว
ตามรายการ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นำทานเดินทางตอสู เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูในขณะนั้นไดมา
สรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเปนท่ี
รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทำใหปจจุบันที่นี่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตท่ี
นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนท่ี
ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญไมสามารถสัญจรนักทองเที่ยวตองเดินเทา
ทองเท่ียวภายในเมืองเทานั้น 
นำทานเช็คอินท่ีเท่ียวใหมแหงเมืองซาปา โมอานา ซาปา คาเฟ (MOANA SAPA CAFÉ) เปนจุดถายรูปใหมแหงเมืองซาปา จำลองไฮไลทของท่ีเท่ียว
แตละที่มารวมไวใหทานไดถายรูปทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหนายใหทานไดพักดื่มเครื่องดื่ม และยังได
เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับบรรยากาศสุดฟน 

   
 

  

 



 
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น  
 อิสระชอปปง ตลาดเลิฟมารเก็ต (LOVE MARKET) มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา 

ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ  
ท่ีพัก NORTH STAR SAPA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 

Day2 นั่งรถราง – นัง่กระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – หมูบานกาตกาต  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
นำทาน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชา
เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทา อีกท้ังยังไดเห็นวิวของทุงนาจากรถรางนี้ 

 
นำทาน นั ่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) เพื ่อขึ ้นสู ฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโด เปนกระเชาไฟฟา 3 สายแบบไมหยุดพัก ขนาดใหญจุได
กวา 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

 
นำทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN) ทานจะไดพบแลนดมารคจุดที่สูง
ที่สุด มีขอความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผูพิชิตยอดฟานซิปนหลังคา
แหงอินโดจีน' ทานยังจะไดชมวิวพาโนรามา 360 องศา พรอมกับบรรยากาศหนาวเย็น 
หมายเหตุ: ไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขา  

 
 
 



 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 

 

 
หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู หมูบานกาตกาต (CAT CAT VILLAGE) หมูบานชาวเขา
เผามงดำ ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมู บานนี้และชมแปลงนาขาวแบบ
ขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ทานสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กใน
หมูบานได หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น พิเศษ ... เมนูหมอไฟ และไวนแดงดาลัด 
ท่ีพัก NORTH STAR SAPA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 

Day3 เมืองฮานอย – เมืองหานาม – วัดตามจุก – ลองเรือโบราณ – เมืองนิงหบิงห 

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

ตอนตนของแมน้ำ ตั้งอยูตอนตนบนลุมแมน้ำแดง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ไดมีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกวาเดิมถึง 
3 เทา เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น พิเศษ ... บุฟเฟตนานาชาติ SEN 
 *ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงรานอาหารในกรณีที่รานปด หรือไมพรอมใหบริการ* 

 
 

 
  



 
 
นำทุกทานออกเดินทางสู เมืองหานาม (HANAM) เปนเมืองมีนิคมอุตสาหกรรมรวม 8 แหง สวนใหญเปนของญี่ปุน เกาหลีจึงไมตองแปลกใจถามาหา
นามดวยมอเตอรเวย  และเห็นการพัฒนาโลจิสติกสของเมืองเปนระยะ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม  
นำทานเดินทางสู วัดตามจุก (TAM CHUC) หรือท่ีถูกเรียกวาแหลงทองเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ เปนแหลงทองเท่ียวต้ังอยูตรงกลางเสนทางการทองเท่ียว
เพ่ือคนควาดินแดนแหงพุทธศาสนา วัดแหงนี้เปนวัดท่ีมีพ้ืนท่ีกวางถึง 5พันเฮกตาร รวมสระน้ำท่ีกวาง ใหญเขาหินธรรมชาติและปาดงดิบ มีสิ่งปลูกสราง
หลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท วิหารฟาบจู วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนยประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ  
 
นำทาน ลองเรือโบราณ (RIVER AC) เพื่อเดินทางสูภายในของวัด เปนเรือ 2 ชั้นขนาดใหญ 
รับสงนักทองเที่ยวไดครั้งละ 30-40 ทานเลยทีเดียว ระหวางทางทานจะไดพบกับวิวภูเขา 
อาวแหงนี้ท่ีกวางใหญ และความสวยงามของวัดดวยวิวแบบพาโนรามา นำทานลองเรือพรอม
ชิมน้ำชาเวียดนามและไดชมความงามของแลนดมารกแหงใหมของเวียดนาม 
นำทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห (NINHBINH) เพ่ือเขาสูท่ีพัก 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ท่ีพัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 

Day4 เมืองฮานอย – เมืองนิงหบิงห – ลองเรือนงิหบิงห – สนามบินโหนอยบาย – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นำทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห (NINH BINH) เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทาง
ธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา “ฮาลองบก” 
เปนเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาขาว
ลอมรอบดวยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิ
มินหก็ไดเคยตั ้งฐานทัพขึ ้นที ่นี ่เปนแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 
  



 
 
 นำทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห (NINH BINH BOAT) เปนแหลงทองเที่ยว และยังเปนสถานที่ถายทำภาพยนตชื่อดัง “KONG SKULL 

ISLAND” ตั้งอยูทางตอนใตของสามเหลี่ยมปากแมน้ำแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห เปนพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ำหลายสายไหล
ลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ำ และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทำใหสถานท่ีแหงนี้งดงามนาชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเห็นการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทำใหสถานที่แหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นำทานลงเรือลองไปตามสายธารแหง
ธาราที่ไหลเย็น ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝงแมน้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หวางการ
เดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ลองผานทองน้ำ ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ 
สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป เปนสถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหนึ่งของ
เวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของท่ีนี้ไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ  

 นำทานชมสินคาจากวัสดุ เยื้อไผ (BAMBOO SHOP) เปนสินคา OTOP ของเวียดนาม 
 ไดเวลาอันสมควรนืทานเดินทางสู สนามบินโหนยบาย เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
20.45 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE565 (บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 

 
 

 



 





 



 


