วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮาลอง

2

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้านางฟ้ า – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์
บิงห์ (ฮาลองบก)

3

เมืองซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

4

นัง่ รถราง – นังกระเช้
่
าไฟฟ้ า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บา้ นก๊าตก๊าต – น้าตกสีเงิน

5

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ย
บ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ
** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

โรงแรม
HALONG HOTEL
หรือเทียบเท่า
HANOI HOTEL
หรือเทียบเท่า
SAPA LODGE HOTEL
หรือเทียบเท่า
SAPA LODGE HOTEL
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ ยบ่าย – เมืองฮาลอง
15.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอน
รับ และ อานวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
17.50 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เทีย่ วบินที่ WE564
19.40 เดินทางถึง สนามบิ นโหน่ ยบ่าย ประเทศเวียดนาม หลังจากนัน้ นาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าสัมภาระ หลังจากนัน้ ออกเดินทาง
ท่องเทีย่ วตามรายการ
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (HA LONG) เป็ นอ่าวแห่งหนึ่งในพืน้ ทีข่ องอ่าวตังเกีย๋ ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อ
กับประเทศจีนอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร
ทีพ่ กั HALONG HOTEL 3*

Day2 ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถา้ นางฟ้ า – เมืองนิ งห์บิงห์ – ล่องเรือนิ งห์บิงห์ (ฮาลองบก)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ (HA LONG BAY CRUISE) ชมความงามตามธรรมชาติ ทีส่ รรค์สร้างด้วยความงดงามดัง
ภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รบั การประกาศเป็ น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก
อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ จุดไฮไลท์คอื เกาะไก่ชน
นาท่านชม ถา้ นางฟ้ า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิง่ นักถ้าแห่งนี้เพิง่ ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มกี าร
ประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้า ซึ่งบรรยากาศภายในถ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติทเี่ สริมเติมแต่งโดยมนุ ษย์ แสงสีทลี่ ง
ตัวทาให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาค้าฟ้ าทัง้ 4 เสา รูปปี กอินทรี รูปนางฟ้ า รูปคู่รกั หนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ
ตลอดจนเลือกซื้อสิน้ ค้าทีร่ ะลึกต่างๆ
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือเมนู ... ซีฟดู๊

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิ งห์บิงห์ (NINH BINH) เมือ งเก่าแก่ที่มีความโดด
เด่นทางธรรมชาติ มีพ้นื ที่ชุ่มน้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถู กขนานนามว่า
“ฮาลองบก” เป็ นเมืองที่มภี ูมทิ ศั น์ แปลกตา ทัง้ เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่
ราบต่ า และนาข้า วล้อ มรอบด้ว ยยอดเขา99 ยอด จึง ถือ กัน ว่ า เป็ น เมือ ง
ศักดิสิ์ ทธิ ์ คณะปฏิวตั ิของโฮจิมนิ ห์ก็ได้เคยตัง้ ฐานทัพขึ้นที่นี่เป็ นแห่งแรกใน
การศึก เดียนเบียนฟู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิ งห์บิงห์ (NINH BINH BOAT) เป็ นแหล่ง ท่องเที่ยว และยัง เป็ นสถานที่ถ่ ายทาภาพยนต์ช่อื ดัง “KONG
SKULL ISLAND” ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ย มปากแม่น้ าแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็ นพื้นที่ที่มที งั ้ ภูมทิ ัศน์อ ันงดงามของยอดเขาหิน ปูน
แม่น้ าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ า และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทาให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทาง
โบราณคดีที่เ ผยให้เห็นการตัง้ ถิ่นฐานของมนุ ษย์สมัย โบราณ ทาให้ส ถานที่แห่งนี้ได้ร ับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ นาท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝัง่ แม่น้า ซึ่ง
มีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพทีป่ รากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้ หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับ
การ นังเรื
่ อ ล่องผ่านท้องน้า ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็ นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป
เป็ นสถานทีท่ ่องเทียวทางธรรรมชาติทสี่ วยงามมากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของทีน่ ้ไี ด้รบั การรังสรรค์จากธรรมชาติลว้ นๆ
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่
ทีพ่ กั HANOI HOTEL 3*

Day3 เมืองซาปา – โมอาน่ า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิ ฟมาร์เก็ต
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริม่ ต้นเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อ นเมื่อครัง้ ที่ฝรังเศสซึ
่
่งปกครองเวียดนามอยู่ ใน
ขณะนัน้ ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึน้ ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้ จึงเริม่ มีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจา เพราะอากาศดีและเงียบ
สงบ และเริม่ เป็ นที่รู้จกั กันในหมู่นักท่องเที่ย ว จึงทาให้ปัจจุบนั ที่นี่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่
อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มวี ถิ ีชวี ติ ที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขัน้ บันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยงั มี
เทือกเขาฟานสีปัน ทีส่ ูงทีส่ ุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ าทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
หมายเหตุ: เมืองซาปา
รถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนักท่องเทีย่ วต้องเดินเท้าท่องเทีย่ วภายในเมืองเท่านัน้
เทีย่ ง บริหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่

นาท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่ า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็ นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จาลองไฮไลท์
ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยงั มีเครื่องดื่มจาหน่ายให้ท่านได้พกั ดื่ม
เครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิ น

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่ พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ และไวน์แดง
อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสนิ ค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋ า
รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ
ทีพ่ กั SAPA LODGE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
ค่า

Day4 นัง่ รถราง – นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า – ยอดเขาฟานซิ ปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้าตกสีเงิ น
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน นัง่ รถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า
เพื่อขึน้ ยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สมั ผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกทัง้ ยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถราง
นี้

นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่ง
เวียดนามและในภูมภิ าคอินโด เป็ นกระเช้าไฟฟ้ า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาด
ใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร

นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิ ปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุด
ที่สูงที่สุด มีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พชิ ติ ยอดฟานซิปัน
หลัง คาแห่ ง อิ น โดจี น ' ท่ า นยัง จะได้ ช มวิว พาโนราม่ า 360 องศา พร้ อ มกับ
บรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา *ไม่รวมค่ารถราง
ขึน้ สู่ยอดเขา
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่
หลัง จากนัน้ นาท่า นเดิน ทางสู่ หมู่บ้ านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) หมู่บ้า น
ชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนา
ข้าวแบบขัน้ บันได ทีส่ วยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไป
แจกเด็กในหมู่บา้ นได้ หรืออาหารกึง่ สาเร็จรูป
นาท่านเดินทางสู่ น้าตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เป็ นน้าตกทีส่ วยทีส่ ุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน มีบะนไดให้ท่านได้เดินเข้าไปใกล้ๆน้ าตกสัมผัสละอองน้ าผ่านสายลมที่พ ัดกระทบหน้า เหมิอนเป็ นการชาร์จพลังบริสุทธิเ์ ข้าสู่
ร่างกาย
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่ พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ และไวน์แดงดาลัด
ทีพ่ กั SAPA LODGE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

Day5 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิ น – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย (HA NOI) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย
หมายถึงตอนต้นของแม่น้ า ตัง้ อยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้ าแดง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มกี ารขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุม
บริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่
นาท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกล่าวว่า ในสมัยทีเ่ วียดนามทา
สงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกั ที ทาให้เกิดความ
ท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มเี ต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน
หลังจากทีพ่ ระองค์ได้รบั ดาบมานัน้ พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครัง้ และได้รบั ชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้บา้ นเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จ
ศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
นาท่านชม วัดหง็อกเซิ น (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแห่งนี้มอี กี ชื่อวัด วัด
เนินหยก ภายในวัดมีวหิ ารที่มสี ถาปัตยกรรมแบบจีนและตะพาบในตานาน ซึ่ง
เชื่อกันว่าตะพาบตัวนี้เป็ นตัวที่นาดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเป็ นที่มาของชื่อ
ทะเลสาบคืนดาบในปั จจุบนั และยังมีอนุ สาวรีย์ของ ตรันคว็อกตวน แม่ทพั ที่
คอยสูร้ บกับทหารมองโกเลียในสมัยทีเ่ วียดนามถูกมองโกเลียรุกราน
อิส ระท่ า นช้อ ปปิ้ ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีส ิน ค้า ราคาถู ก ให้ท่ า นได้
เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสือ้ ผ้า รองเท้า ของทีร่ ะลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือมุม
ถ่ายรูปสวยๆ มากมาย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ ยบ่าย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
20.45 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เทีย่ วบินที่ WE565
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

12 – 16 ตุลาคม 2565

20,990

14,990

4,900

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566

22,990

16,990

5,900

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566

23,990

17,990

5,900

** ราคาข้างต้นร่วมค่าภาษีน้ามันที่ปรับขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2565 ของสายการบิน THAI SMILE แล้ว **
อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *
*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท / ท่าน*
สาคัญโปรดอ่าน
1.
กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือ 21 วัน ก่อน
การเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ ราคาทัวร์พเิ ศษต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2.
อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผูเ้ ดินทาง จานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผี ู้เดินทางไม่ถงึ ตามจานวนที่กาหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
์
่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3.
ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัวเครื
๋ ่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตรโดยสาร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเพียงการแนะนา
เท่านัน้
4.
ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบั การตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทาความสะอาดห้องพักเพิม่ เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์)
5.
ในกรณีทภี่ าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กาหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้ โควิด-19 ทุกประเภท ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6.
ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่ นแปลงเป็ นส่วนลดหรือเงินสดได้
7.
เงื่อนไขกรมธรรม์เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ฯประกันเป็ นผูพ้ จิ ารณา

