
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

วนัที่ โปรแกรมทวัร  ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เยน็ 

1 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิโหน่ยบ่าย – เมอืงฮานอย – ซาปา – โมอาน่า 
ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลฟิมารเ์กต็   

หมอ้ไฟ 
ไวน์แดง 

AZURE SAPA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

2 
นัง่รถราง – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซปัิน – หมู่บา้นก๊าตก๊าต – น้ําตก
สเีงนิ    

AZURE SAPA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมอืงฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอ็กเซนิ – ถนน 36 สาย – สนามบนิ
โหน่ยบา่ย – สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

** รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 



 
 
 
 

 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
WE560 07.45 09.35 WE565 20.40 22.30 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ที่คอนเฟิรม์จากเจา้หน้าที่ทกุคร ัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร /์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่ม ีเตียง 

อายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

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 

อตัราค่าบริการสาํหรบัเดก็อายไุมเ่กิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว่เคร ือ่งบินลดจากราคาทวัร  ์4,000 บาท 

อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์้องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร  ์ท่านละ 1,200 บาท 
 
  

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

               เที่ยวบินที่        เวลาออก                 เวลาถงึ                เที่ยวบินที่        เวลาออก                 เวลาถงึ 

อตัราค่าบริการ 



 
 

 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร /์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่ม ีเตียง 

อายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

20 – 22 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,000 
27 – 29 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,000 
03 – 05 มิถนุายน 2566 16,990 15,990 3,000 
04 – 06 มิถนุายน 2566 15,990 14,990 3,000 
10 – 12 มิถนุายน 2566 13,990 12,990 3,000 
17 – 19 มิถนุายน 2566 13,990 12,990 3,000 
24 – 26 มิถนุายน 2566 13,990 12,990 3,000 

อตัราค่าบริการสาํหรบัเดก็อายไุมเ่กิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว่เคร ือ่งบินลดจากราคาทวัร  ์4,000 บาท 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์้องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร  ์ท่านละ 1,200 บาท 
 
สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอื ราคาทวัรพ์เิศษตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นัน้  
2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนํา
เทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดห้องพกัเพิม่เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กาํหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
  

อตัราค่าบริการ 



 

 
 



 

 
Day1 สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เม ืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมารเ์กต็ 

04.30 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI SMILE (WE) โดยมเีจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ใหก้าร
ตอนรบั และ อาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่่าน 

07.45 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินโหน่ยบา่ย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) เทีย่วบนิที ่WE560 
09.35 เดนิทางถงึ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้นําผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วตามรายการ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางต่อสู่ เม ืองซาปา (SAPA) เมอืงเลก็ๆ แห่งน้ีเริม่ต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ทีฝ่ร ัง่เศสซึ่งปกครองเวยีดนามอยู่ใน
ขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบ
สงบ และเริม่เป็นที่รูจ้กักนัในหมู่นักท่องเที่ยว จงึทําใหปั้จจุบนัที่น่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่
อาศยัอยู่บรเิวณน้ีกม็วีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเตม็ไปดว้ยนาขัน้บนัไดท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตวัอย่างมเีสน่ห ์นอกจากน้ียงัมี
เทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีสุ่ดในอนิโดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดบัน้ําทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) หมายเหตุ: เมอืงซาปา
รถใหญ่ไมส่ามารถสญัจรนักทอ่งเทีย่วตอ้งเดนิเทา้ทอ่งเทีย่วภายในเมอืงเทา่นัน้  
นําท่านเชค็อนิที่เทีย่วใหม่แห่งเมอืงซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมอืงซาปา มกีารจําลอง
ไฮไลทข์องทีเ่ทีย่วแต่ละทีม่ารวมไวใ้หท้่านไดถ่้ายรปูท่ามกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมเีครื่องดื่มจําหน่ายใหท้่านได้
พกัดืม่เครือ่งดืม่ และยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสดุฟิน 

   
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนู หมอ้ไฟ+ไวน์แดง 
 อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดเลิฟมารเ์กต็ (LOVE MARKET) มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่่าจะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า 

รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  
ทีพ่กั AZURE SAPA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
  



 
Day2 นัง่รถราง – นัง่กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต – นํ้าตกสีเงิน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
นําท่าน นัง่รถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานี
กระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้
สมัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทา อกีทัง้ยงัไดเ้หน็ววิของ
ทุง่นาจากรถรางน้ี 

 
นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุด
แห่งเวียดนามและในภูมภิาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพกั 
ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 
กโิลเมตร 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะไดพ้บแลนด์มารค์
จุดทีสู่งทีสุ่ด     มขีอ้ความ FANSIPAN 3.143 M หมายถงึ 'คุณคอืผูพ้ชิติยอด
ฟานซปัินหลงัคาแห่งอนิโดจนี' ท่านยงัจะไดช้มววิพาโนราม่า 360 องศา พรอ้ม
กบับรรยากาศหนาวเยน็ หมายเหตุ: ไมร่วมคา่รถรางขึน้ยอดเขา  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

 
หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต  (CAT CAT VILLAGE) หมู่บ้าน
ชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านน้ีและชมแปลงนา
ขา้วแบบขัน้บนัได ทีส่วยงามกวา้งสุดลกูหลููกตา หมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไป
แจกเดก็ในหมูบ่า้นได ้หรอือาหารกึง่สาํเรจ็รปู 

  



  
นําท่านเดนิทางสู ่นํ้าตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เป็นน้ําตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเหน็ได้
อย่างชดัเจน มบีะนไดใหท้่านได้เดนิเขา้ไปใกล้ๆน้ําตกสมัผสัละอองน้ําผ่านสายลมที่พดักระทบหน้า เหมอินเป็นการชารจ์พลงับรสิุทธิเ์ขา้สู่
รา่งกาย 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั AZURE SAPA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
Day3 เม ืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอ็กเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสวุรรณภมูิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางกลบัสู่ เม ืองฮานอย (HA NOI) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ ฮานอย 

หมายถงึตอนต้นของแม่น้ํา ตัง้อยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้ําแดง เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มกีารขยายเขตฮานอยไปอกี โดยครอบคลุม
บรเิวณมากกว่าเดมิถงึ 3 เท่า เพื่อรองรบัการเตบิโตของเมอืง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ระหว่างทางนําท่านชมสินค้า OTOP เยื่อ
ไผ ่

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 นําท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมตีํานานกล่าวว่า ในสมยัทีเ่วยีดนามทํา

สงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษตัรยิ์แห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความ
ท้อแท้พระทยั เมื่อได้มาล่องเรอืที่ทะเลสาบแห่งน้ี ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงได้คาบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค์ เพื่อทําสงครามกบัประเทศจนี 
หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปทําสงครามอกีครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมื่อเสรจ็
ศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่น้ี  
นําท่านชม วดัหงอ็กเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวดัแหง่น้ีมอีกีชือ่วดั วดั
เนินหยก ภายในวดัมวีหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบจนีและตะพาบในตํานาน ซึ่ง
เชื่อกนัว่าตะพาบตวัน้ีเป็นตวัทีนํ่าดาบลงทะเลสาบคนืดาบจนเป็นทีม่าของชื่อ
ทะเลสาบคนืดาบในปัจจุบนั และยงัมอีนุสาวรยี์ของ ตรนัคว็อกตวน แม่ทพัที่
คอยสูร้บกบัทหารมองโกเลยีในสมยัทีเ่วยีดนามถูกมองโกเลยีรุกราน 
อิสระท่านช้อปป้ิง ถนน  36 สาย  (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ รา้นกาแฟ หรอืมุม
ถ่ายรปูสวยๆ มากมาย 

 
เยน็ บรกิารอาหารว่างขนมปังฝรัง่เศสสไตลเ์วยีดนาม Banh My  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่สนามบินโหน่ยบา่ย เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
20.45 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) เทีย่วบนิที ่WE565 
22.35 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 










