วัน
1
2
3
4

โปรแกรมทัวร์

อาหาร
เทีย่ ง

ที่
เช้า
เย็น
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟ

มาร์เก็ต
สะพานแก้วมังกรเมฆ – หมู่บ้านก๊าต ก๊าต – โบสถ์หนิ ซาปา – โม
หม้อไฟ
+ไวน์
อาน่า ซาปา คาเฟ่
นัง่ รถราง – นังกระเช้
่
าไฟฟ้ า – ยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย –
ถนน 36 สาย
ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานโฮจิมนิ ห์ – ทาเนีย บ
ประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเ์ สาเดียว – สนามบินนอยไบ

– สนามบินสุวรรณภูมิ
** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม **

โรงแรม
SAPA CHARM HOTEL
หรือเทียบเท่า
SAPA CHARM HOTEL
หรือเทียบเท่า
LAROSA HOTEL
หรือเทียบเท่า

โปรแกรมเดิ นทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

BKK
เที่ยวบินที่

เวลาออก

HAN

HAN

เวลาถึง

เที่ยวบินที่

BKK
เวลาออก

เวลาถึง

VN610
12.20
14.20
VN619
15.40
17.55
** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทที่คอนเฟิ ร์มจากเจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ **

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

26 – 29 พฤศจิ กายน 2565
17 – 20 ธันวาคม 2565
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566
06 – 09 มกราคม 2566
13 – 16 มกราคม 2566
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2566
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2566
10 – 13 มีนาคม 2566
18 – 21 มีนาคม 2566
25 – 28 มีนาคม 2566

16,990
16,990
22,990
22,990
14,990
15,990
15,990
16,990
16,990
16,990
16,990

ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มีเตียง
อายุไม่เกิ น 12 ปี

15,990
15,990
21,990
21,990
13,990
14,990
14,990
15,990
15,990
15,990
15,990

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิ น 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

ราคา
ห้องพักเดี่ยว
4,000
4,000
5,900
5,900
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

สาคัญโปรดอ่าน
1.
กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อน
การเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชันต้
่ องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 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.
ประกันของทางบริษทั ฯ เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันเท่านัน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณา
7.
ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่ นแปลงเป็ นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
8.
อาหารบนเครื่องเป็ นไปตามนโยบายของสายการบิน

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – ตลาดเลิ ฟมาร์เก็ต
09.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้
การต้อนรับ และ อานวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
12.20 นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ย วบินที่ VN610 (บริหารอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.20 เดินทางถึง สนามบิ นนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนัน้ นาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าสัมภาระ หลังจากนัน้ ออกเดินทาง
ท่องเทีย่ วตามรายการ
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริม่ ต้นเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ ที่ฝรังเศสซึ
่
่งปกครองเวียดนาม
อยู่ในขณะนัน้ ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึน้ ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้ จึงเริม่ มีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจา เพราะอากาศดีและ
เงียบสงบ และเริม่ เป็ นทีร่ ูจ้ กั กันในหมู่นักท่องเทีย่ ว จึงทาให้ปัจจุบนั ทีน่ ี่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่
อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มวี ถิ ีชวี ติ ที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขัน้ บันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยงั มี
เทือกเขาฟานสีปัน ทีส่ ูงทีส่ ุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้าทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางนาท่านชม
สิน้ ค้า OTOP ร้านเยื่อไผ่ หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้นักท่องเทีย่ วต้องเดินเท้าท่องเทีย่ วภายในเมืองเท่านัน้
เย็น บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสนิ ค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าพืน้ เมือง ของฝาก ขนม กระเป๋ า
รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ
ทีพ่ กั SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
Day2 สะพานแก้วมังกรเมฆ – หมู่บ้านก๊าต ก๊าต – โบสถ์หินซาปา – โมอาน่ า ซาปา คาเฟ่
เช้า

บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (RONG MAY GLASS BRIDGE) สัมผัสประสบการณ์เท้าที่สนสะท้
ั่
านและน่าตื่นเต้นเมื่อคุณยืนบน
สะพานกระจก สูงกว่า 2000 เมตรเหนือระดับน้าทะเล พร้อมกับชมทัศนียภาพของเมืองซาปา

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ๓ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) เป็ นหมู่บา้ น
ของชาวเขาเผ่าม้ง อยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไป
เยีย่ มชมวิถชี วี ติ ชาวเขา บ้านเรือนและการแต่งกาย ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี
การมาทีห่ มู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ได้พบกับวิถชี วี ติ ขาวเขาเท่านัน้ กิจกรรมทีต่ ้องไม่
พลาดคือการเดินไปชมนาขัน้ บันได และวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็ นไฮไลท์
ของการมาเทีย่ วซาปาหมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กในหมู่บา้ นได้ หรือ
อาหารกึง่ สาเร็จรูป
นาท่านถ่ายรูป โบสถ์หิน (STONE CHURCH) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสาคัญของซาปา
ที่ต้องไปเช็คอิน เป็ นโบสถ์หนิ ที่สร้างขึน้ โดยชาวฝรังเศส
่ เนื่องจากครัง้ ที่เป็ นเมือง
อาณานิคม มีชาวฝรังเศสมาอาศั
่
ยอยู่เมืองซาปาจานวนมาก จึงเป็ นโบสถ์ส าคัญ
ของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมสิ ซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรังเศสจะย้
่
ายกลับ ไป
แล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รบั การอนุ รกั ษ์เอาไว้เป็ นอย่างดีและชาวซาปาทีเ่ ป็ นคาทอ
ลิคก็ยงั คงใช้งานอยู่จนปัจจุบนั
นาท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่ า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็ นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจาลอง
ไฮไลท์ของทีเ่ ทีย่ วแต่ละทีม่ ารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยงั มีเครื่องดื่มจาหน่ายให้ท่านได้
พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิ น

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนู หม้อไฟ+ไวน์
ทีพ่ กั SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day3 นัง่ รถราง – นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า – ยอดเขาฟานซิ ปัน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า น นัง่ รถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่ สุ ด จากสถานี ซ าปา สู่ ส ถานี
กระเช้าเพื่อ ขึ้นยอดเขาฟานซีปั นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้
สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกทัง้ ยังได้เห็นวิวของ
ทุ่งนาจากรถรางนี้ หมายตุ: รวมค่ารถไฟแล้ว
นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า (CABLE CAR) เพื่อขึน้ สู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่ง
เวียดนามและในภูมภิ าคอินโด เป็ นกระเช้าไฟฟ้ า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาด
ใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร

นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิ ปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์ค
จุดที่สู ง ที่สุด มีข้อ ความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณ คือ ผู้พชิ ติ ยอด
ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อม
กับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึน้ ยอดเขา

เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางกลับ เมืองฮานอย (HANOI) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ฮานอย หมายถึงตอนต้นของแม่น้า ตัง้ อยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้ าแดง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มกี ารขยายเขตฮานอยไปอีก โดย
ครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
อิสระท่านช้อปปิ้ ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสนิ ค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสือ้ ผ้า รองเท้า ของทีร่ ะลึกต่างๆ ร้าน
กาแฟ หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย
เย็น บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

Day4 ทะเลสาบตะวันตก – เจดียเ์ ฉิ นก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ – ทาเนี ยบประธานาธิ บดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเ์ สาเดียว – สนามบินนอยไบ
– สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริกาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ทะเลสาบตะวันตก (WEST LAKE) เป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตกมีความยาวของชายฝัง่ 17
กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวง และเป็ นสถานที่ที่นิยมสาหรับการพักผ่ อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ นอกจากนี้ทะเลสาบ ยัง
ล้อมรอบด้วยสถานทีส่ าคัญมากมายในประวัตศิ าสตร์ของกรุงฮานอย เช่น ก๊วกเจดีย์ วัดกว่านแถ่งห์ เป็ นต้น
นาท่านชม เจดีย์เฉิ นก๊วก (TRAN QUOC) ป็ นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชดิ กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ วทัง้ ทีช่ ่นื ชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ต้นมหาโพธิใหญ่
์ เป็ นอีกจุดสาคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะตามประวัติการเกิดขึ้นก็คอื เป็ นต้นโพธิท์ ี่นามาจากประเทศอินเดีย ที่
ได้รบั มอบจากนายกรัฐมนตรีอนิ เดีย และมีความเชื่อกันว่า ต้นมหาโพธิต์ ้นนี้เป็ นต้นที่มจี ุดกาเนิดสืบต่อจากต้นโพธิที์ ่เจ้าชายสิทธัตถะประทับ
นัง่ ตรัสรู้ มีการสร้างฐานล้อมต้นโพธิไว้
์ และประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่
นาท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตัง้ อยู่ทจี่ ตั ุรสั บาดิงห์ จัตุรสั กลางเมืองนี้เป็ นทีป่ ระธานาธิบดี
โฮจิมนิ ห์อ่านคาประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรังเสสต่
่
อหน้าชาวเวียดนามทีม่ าชุมนุมกันอยู่ในจัตุรสั มากกว่า 500,000 คน
นาท่านชม ทาเนี ยบประธานาธิ บดี (PRESIDENTIAL PALACE) เป็ นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ที่ฝรังเศสสร้
่
างขึ้นในปี ค .ศ. 1901 เพื่อใช้
เป็ นที่ทาการของผูส้ าเร็จราชการชาวฝรังเศสแห่
่
งอินโด-ไชน่า ที่นี่เป็ นสถานที่ทางานของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์เมื่อครัง้ ยังมีชวี ติ อยู่ ปั จจุบนั
เป็ นทีร่ บั แขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทาเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้า
นาท่านชม บ้านพักลุงโฮ (Ho CHI MINH HOUSE) ด้านหลังทาเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็ นที่อยู่อ าศัย มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1958
จนกระทังวาระสุ
่
ดท้ายของชีวติ ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลังนี้เป็ นสถานที่ป ระวัติศาสตร์ ที่โฮจิมนิ ห์ใช้เป็ นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับ
นายทหารคนสาคัญๆ วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็ นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมนิ ห์ซ่งึ อยู่
อย่างสมถุและเป็ นโสดมาตลอดชีวติ
นาท่านสักการะ เจดีย์เสาเดียว (ONE PILLAR PAGODA) ตัง้ อยู่ใกล้บ้านลุงโฮ ชาวเวียดนามเรียกว่า จัวโมดโกด
่
เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้น
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 10 วัดเจดียเ์ สาเดียวสร้างเป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตัง้ อยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลางสระบัวรูปสีเ่ หลีย่ ม ภายใน
ศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็ นวัดทีม่ ชี ่อื เสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.40 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เทีย่ วบินที่ VN619
17.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

