
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
  

วนั
ท่ี 

โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินนอยไบ – เมอืงซาปา – ตลาดเลฟิ
มารเ์กต็ 

   
SAPA CHARM HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

2 
สะพานแก้วมงักรเมฆ – หมู่บ้านก๊าต ก๊าต – โบสถ์หนิซาปา – โม
อาน่า ซาปา คาเฟ่   

หมอ้ไฟ 
+ไวน์ 

SAPA CHARM HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

3 
นัง่รถราง – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซปัิน – เมอืงฮานอย – 
ถนน 36 สาย    

LAROSA HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
ทะเลสาบตะวนัตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานโฮจิมนิห์ – ท าเนียบ
ประธานาธบิด ี– บา้นพกัลุงโฮ – เจดยีเ์สาเดยีว – สนามบนินอยไบ 
– สนามบนิสุวรรณภูม ิ

    

** รายการทวัรข์้างต้นอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
VN610 12.20 14.20 VN619 15.40 17.55 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ท่ีคอนเฟิรม์จากเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

26 – 29 พฤศจิกายน 2565 16,990 15,990 4,000 

17 – 20 ธนัวาคม 2565 16,990 15,990 4,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 22,990 21,990 5,900 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 22,990 21,990 5,900 

06 – 09 มกราคม 2566 14,990 13,990 4,000 

13 – 16 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,000 

03 – 06 กมุภาพนัธ์ 2566 15,990 14,990 4,000 

18 – 21 กมุภาพนัธ์ 2566 16,990 15,990 4,000 

10 – 13 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,000 

18 – 21 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,000 

25 – 28 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,000 
อตัราค่าบริการส าหรบัเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

 
  

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

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



 
 
 
 
 
ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดินทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดห้องพกัเพิม่เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัเท่านัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืส่วนลดอื่นๆ ได ้
8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
 
  



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนอยไบ – เมอืงซาปา – ตลาดเลิฟมารเ์กต็ 

09.30 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมเีจา้หน้าที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ให้
การต้อนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน  

12.20 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610 (บริหารอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.20 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้น าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดินทาง
ท่องเทีย่วตามรายการ 

 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมอืงเลก็ๆ แห่งน้ีเริม่ต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ที่ฝรัง่เศสซึ่งปกครองเวยีดนาม
อยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละ
เงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่นักท่องเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบนัทีน่ี่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่
อาศยัอยู่บรเิวณน้ีก็มวีถิีชวีติที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขัน้บนัไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตวัอย่างมเีสน่ห์  นอกจากน้ียงัมี
เทอืกเขาฟานสปัีน ทีสู่งทีสุ่ดในอนิโดจนีที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ระหว่างทางน าท่านชม
สิน้คา้ OTOP ร้านเยื่อไผ่ หมายเหตุ: เมอืงซาปารถใหญ่ไม่สามารถสญัจรไดนั้กท่องเทีย่วต้องเดนิเทา้ท่องเทีย่วภายในเมอืงเท่านัน้ 

เยน็ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดเลิฟมารเ์กต็ (LOVE MARKET) มสีนิคา้ให้ท่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าพืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า 
รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ  

ทีพ่กั SAPA CHARM HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 
Day2 สะพานแก้วมงักรเมฆ – หมู่บ้านกา๊ต กา๊ต – โบสถหิ์นซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ 

เชา้ บรกิารอาหารเขา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมงักรเมฆ (RONG MAY GLASS BRIDGE) สมัผสัประสบการณ์เท้าที่สัน่สะท้านและน่าตื่นเต้นเมื่อคุณยนืบน

สะพานกระจก สูงกว่า 2000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล พรอ้มกบัชมทศันียภาพของเมอืงซาปา  
 

  



 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ๓ ภตัตาคาร   

 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกา๊ตกา๊ต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บา้น
ของชาวเขาเผ่ามง้ อยู่ห่างจากเมอืงซาปาประมาณ 2-3 กโิลเมตร เราสามารถเข้าไป
เยีย่มชมวถิชีวีติชาวเขา บา้นเรอืนและการแต่งกาย ทีย่งัคงอนุรกัษ์เอาไวเ้ป็นอย่างดี 
การมาทีห่มู่บ้านแห่งน้ีไม่เพยีงแต่ไดพ้บกบัวถิชีวีติขาวเขาเท่านัน้ กจิกรรมทีต่้องไม่
พลาดคอืการเดินไปชมนาขัน้บนัได และววิสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์
ของการมาเทีย่วซาปาหมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไปแจกเดก็ในหมู่บา้นได ้หรอื
อาหารกึง่ส าเรจ็รูป 

 

น าท่านถ่ายรูป โบสถหิ์น (STONE CHURCH) อกีหน่ึงแลนด์มารก์ส าคญัของซาปา
ที่ต้องไปเช็คอิน เป็นโบสถ์หนิที่สร้างขึน้โดยชาวฝรัง่เศส เน่ืองจากครัง้ที่เป็นเมอืง
อาณานิคม มชีาวฝรัง่เศสมาอาศยัอยู่เมอืงซาปาจ านวนมาก จึงเป็นโบสถ์ส าคัญ
ของเมอืงน้ีที่ใช้ในการร่วมพธิีมสิซา ถึงแม้ว่าในตอนน้ีชาวฝรัง่เศสจะย้ายกลับไป
แลว้ แต่โบสถ์แห่งน้ีก็ไดร้บัการอนุรกัษ์เอาไวเ้ป็นอย่างดีและชาวซาปาทีเ่ป็นคาทอ
ลคิกย็งัคงใชง้านอยู่จนปัจจุบนั 

น าท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมอืงซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมอืงซาปา มกีารจ าลอง
ไฮไลท์ของทีเ่ทีย่วแต่ละทีม่ารวมไว้ใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมเีครื่องดื่มจ าหน่ายให้ท่านได้
พกัดื่มเครื่องดื่ม และยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสุดฟิน 

   
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ … เมนู หมอ้ไฟ+ไวน์ 
ทีพ่กั SAPA CHARM HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 



  



 
 

Day3 นัง่รถราง – นัง่กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
น าท่าน นัง่รถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานี
กระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ  2 กิโลเมตร ท่านจะได้
สมัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทา อกีทัง้ยงัไดเ้หน็ววิของ
ทุ่งนาจากรถรางนี้ หมายตุ: รวมค่ารถไฟแลว้ 

 
น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึน้สู่ฟานซปัินยอดเขาสูงสุดแห่ง
เวยีดนามและในภูมภิาคอินโด เป็นกระเชา้ไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพกั ขนาด
ใหญ่จุไดก้ว่า 30 คน มคีวามยามประมาณ 6,200 เมตร หรอื ราว 6 กโิลเมตร 

 
น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์ค
จุดที่สูงที่สุด     มีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พชิติยอด
ฟานซปัินหลงัคาแห่งอนิโดจีน' ท่านยงัจะไดช้มววิพาโนราม่า 360 องศา พรอ้ม
กบับรรยากาศหนาวเยน็ หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึน้ยอดเขา  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบั เมืองฮานอย (HANOI) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ 

ฮานอย หมายถงึตอนต้นของแม่น ้า ตัง้อยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น ้าแดง เมื่อวนัที ่29 พฤษภาคม 2551 ได้มกีารขยายเขตฮานอยไปอกี โดย
ครอบคลุมบรเิวณมากกว่าเดมิถงึ 3 เท่า เพื่อรองรบัการเตบิโตของเมอืง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 อสิระท่านชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มสีนิคา้ราคาถูกให้ท่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ รา้น
กาแฟ หรอืมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย 

เยน็ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั LAROSA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 



 
  
Day4 ทะเลสาบตะวนัตก – เจดียเ์ฉินกว๊ก – สุสานโฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพกัลุงโฮ – เจดียเ์สาเดียว – สนามบินนอยไบ 

– สนามบินสุวรรณภมิู 

เชา้ บรกิาอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ทะเลสาบตะวนัตก (WEST LAKE) เป็นทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวนัตกมคีวามยาวของชายฝัง่ 17 

กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงหลวง และเป็นสถานที่ที่นิยมส าหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ นอกจากน้ีทะเลสาบ ยงั
ลอ้มรอบดว้ยสถานทีส่ าคญัมากมายในประวตัศิาสตรข์องกรุงฮานอย เช่น ก๊วกเจดยี ์วดักว่านแถ่งห ์เป็นต้น 

 น าท่านชม เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN QUOC) ป็นวดัที่อยู่ใจกลางเมอืงของเวยีดนาม ใกล้ชดิกบัทะเลสาบตะวนัตกของเมอืงฮานอย สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมจนีโบราณ มคีวามร่มรื่น และบรรยากาศด ีจงึเป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วทัง้ทีช่ื่นชมความงามและมศีรทัธาในพระพุทธศาสนา 
ต้นมหาโพธิใ์หญ่ เป็นอีกจุดส าคญัที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะตามประวตัิการเกิดขึ้นก็คอื เป็นต้นโพธิท์ี่น ามาจากประเทศอินเดีย ที่
ได้รบัมอบจากนายกรฐัมนตรอีนิเดีย และมคีวามเชื่อกนัว่า ต้นมหาโพธิต์้นน้ีเป็นต้นที่มจีุดก าเนิดสบืต่อจากต้นโพธิท์ี่เจ้าชายสทิธตัถะประทบั
นัง่ตรสัรู ้มกีารสรา้งฐานลอ้มต้นโพธิไ์ว ้และประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ 

 น าท่านถ่ายรูปชมดา้นนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตัง้อยู่ทีจ่ตัุรสับาดงิห์ จตัุรสักลางเมอืงน้ีเป็นทีป่ระธานาธบิดี
โฮจมินิหอ์่านค าประกาศอสิรภาพเวยีดนามจากฝรัง่เสสต่อหน้าชาวเวยีดนามทีม่าชุมนุมกนัอยู่ในจตัุรสัมากกว่า 500,000 คน 
น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL PALACE) เป็นอาคารทรงโคโลเนียลสเีหลือง ที่ฝรัง่เศสสรา้งขึ้นในปีค.ศ. 1901 เพื่อใช้
เป็นที่ท าการของผูส้ าเรจ็ราชการชาวฝรัง่เศสแห่งอินโด-ไชน่า ที่น่ีเป็นสถานที่ท างานของประธานาธิบดีโฮจิมนิหเ์มื่อครัง้ยงัมชีวีติอยู่ ปัจจุบนั
เป็นทีร่บัแขกเมอืงของเวยีดนาม รอบๆ ท าเนียบมสีวนดอกไมแ้ละสระน ้า 
น าท่านชม บ้านพกัลุงโฮ (Ho CHI MINH HOUSE) ด้านหลงัท าเนียบมบี้านไม้หลงัเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศยัมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1958 
จนกระทัง่วาระสุดท้ายของชวีติ ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลงัน้ีเป็นสถานที่ประวตัิศาสตร์ ที่โฮจิมนิห์ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กบั
นายทหารคนส าคญัๆ วางแผนการรบกบัทหารสหรฐัอเมรกิาในสงครามเวยีดนาม ขา้งบนบา้นเป็นหอ้งหนังสอืและหอ้งนอนของโฮจมินิหซ์ึ่งอยู่
อย่างสมถุและเป็นโสดมาตลอดชวีติ 
น าท่านสกัการะ เจดีย์เสาเดียว (ONE PILLAR PAGODA) ตัง้อยู่ใกล้บ้านลุงโฮ ชาวเวยีดนามเรยีกว่า จัว่โมดโกด เป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างขึ้น
ตัง้แต่ศตวรรษที ่10 วดัเจดยีเ์สาเดยีวสรา้งเป็นศาลาเก๋งจนีหลงัเดยีวขนาดเลก็ตัง้อยู่บนเสาต้นเดยีว ศาลาน้ีอยู่กลางสระบวัรูปสีเ่หลีย่ม ภายใน
ศาลาประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิ ปางสบิกร เป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงมากแห่งหน่ึงในฮานอย 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเชา้สู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
15.40 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิที ่VN619 
17.55 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

  



 





 



 


