
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

วนั โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – 
เมืองหลาวกาย    

DUC HUY 
GRAND LAO CAI 
หรือเทียบเทา  

2 
เมืองซาปา – นั่งรถราง – น่ังกระเชาไฟฟา – 
ยอดเขาฟานซิปน – หมูบานกาตกาต – โบสถ
หิน – ตลาดเลิฟมารเก็ต 

 

หมอ
ไ
ฟ

+ ไวน 

 

AZURE SAPA 
HOTEL 
หรือเทียบเทา  

3 โมอานา ซาปา คาเฟ – ดานแดนเวียดนาม-จีน 
– เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย    

MON REGENCY 
HOTEL  
หรือเทียบเทา  

4 สุสานโฮจิมินห – สนามบินนอยไบ – สนามบิน
สุวรรณภูมิ     

** รายการทัวรขางตนอาจมีการสลับปรับเปล่ียนเพื่อความเหมาะสม ** 



  



 
 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

VU136 14.50 17.05 VU137 11.55 13.50 
** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลทท่ีคอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุก

ครั้ง ** 

 

วันเดนิทาง 

ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก 
ไมมเีตยีง 

อายุไมเกนิ 12 ป 

ราคา 
หองพักเดี่ยว

09 – 12 กุมภาพนัธ 
2566 

14,990 13,990 3,500 

10 – 13 กุมภาพนัธ 
2566 

14,990 13,990 3,500 

15 – 18 กุมภาพนัธ 
2566 

13,990 12,990 3,500 

16 – 19 กุมภาพนัธ 
2566 

14,990 13,990 3,500 

17 – 20 กุมภาพนัธ 
2566 

14,990 13,990 3,500 

18 – 21 กุมภาพนัธ 
2566 

14,990 13,990 3,500 

22 – 25 กุมภาพนัธ 
2566 

13,990 12,990 3,500 

23 – 26 กุมภาพนัธ 
2566 

14,990 13,990 3,500 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน

               เท่ียวบนิที ่        เวลาออก                            เท่ียวบินที่       เวลาออก               

อัตราคาบริการ 



24 – 27 กุมภาพนัธ 
2566 

14,990 13,990 3,500 

25 – 28 กุมภาพนัธ 
2566 

14,990 13,990 3,500 

02 – 05 มีนาคม 2566 14,990 13,990 3,500 

03 – 06 มีนาคม 2566 15,990 14,990 3,500 

04 – 07 มีนาคม 2566 15,990 14,990 3,500 

08 – 11 มีนาคม 2566 13,990 12,990 3,500 

09 – 12 มีนาคม 2566 14,990 13,990 3,500 
อัตราคาบรกิารสําหรบัเด็กอายุไมเกนิ 2 ป ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

ราคาทัวรไมรวมตัว่เครื่องบินลดจากราคาทัวร 4,000 บาท 
อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

 
 
  



 
 
 
 

 

วันเดินทาง 

ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก 
ไมมเีตยีง 

อายุไมเกนิ 12 ป 

ราคา 
หองพักเดี่ยว

10 – 13 มีนาคม 2566 14,990 13,990 3,500 

11 – 14 มีนาคม 2566 14,990 13,990 3,500 

15 – 18 มีนาคม 2566 13,990 12,990 3,500 

16 – 19 มีนาคม 2566 14,990 13,990 3,500 

17 – 20 มีนาคม 2566 14,990 13,990 3,500 

18 – 21 มีนาคม 2566 14,990 13,990 3,500 
อัตราคาบรกิารสําหรบัเด็กอายุไมเกนิ 2 ป ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

ราคาทัวรไมรวมตัว่เครื่องบินลดจากราคาทัวร 4,000 บาท 
อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

 
สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท/

ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือราคา
โปรโมชั่นตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

4. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

อัตราคาบริการ 



5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค
วิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการ
ทัวร) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเทาน้ันเปนผูพิจารณา 
7. ของสมนาคุณไมสามารถเปล่ียนแปลงเปนเงินสดหรือสวนลดอ่ืนๆ ได 
8. อาหารบนเคร่ืองเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
  



 

Day1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนินอยไบ – เมืองหลาวกาย 

12.00 พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน VIETRAVEL 
AIRLINES (VU) โดยมีเจาหนาท่ี เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินใหแกทาน  

14.50 นําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINES 
เท่ียวบินท่ี VU136  

17.05 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมือง รับ
กระเปาสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางทองเท่ียวตามรายการ 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู เมืองหลาวกาย (LAOCAI) หางจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ประมาณ 260 กิโลเมตร และมีชายแดนติดกับเมืองเหอโขว ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงคร่ึง) 

ท่ีพัก DUC HUY GRAND LAO CAI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 

Day2 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – หมู
บานกาตกาต – โบสถหิน – ตลาดเลิฟมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซาปา (SAPA) 
เมืองเล็กๆ แหงนี้เร่ิมตนเปนเมืองแหงการพักผอน
เม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยูใน
ขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาข้ึนในป พ.ศ.
2465 จากน้ันจึงเร่ิมมีชาวตางชาติมาพักผอน
ในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและ
เงียบสงบ และเร่ิมเปนท่ีรูจักกันในหมูนักทองเท่ียว 
จึงทําใหปจจุบันท่ีน่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัย
อยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีนาสนใจ พ้ืนท่ีในซาปา
เต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางท่ีลาดไหลเขาท่ี
ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟาน
สีปน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญไมสามารถ
สัญจรไดนักทองเท่ียวตองเดินเทาทองเท่ียว
ภายในเมืองเทาน้ัน 

 
  



  
นําทาน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือข้ึนยอดเขา
ฟานซีปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวาง
สองขางทา อีกท้ังยังไดเห็นวิวของทุงนาจากรถรางน้ี หมายตุ: รวมคารถไฟแลว 
นําทาน นั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) เพ่ือข้ึนสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและใน
ภูมิภาคอินโด เปนกระเชาไฟฟา 3 สายแบบไมหยุดพัก ขนาดใหญจุไดกวา 30 คน มีความยาม
ประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 
นําทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN) ทานจะไดพบแลนดมารคจุดท่ีสูงท่ีสุดมี
ขอความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผูพิชิตยอดฟานซิปนหลังคาแหงอินโดจีน' ทาน
ยังจะไดชมวิวพาโนรามา 360 องศา พรอมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไมรวมคารถราง
ข้ึนยอดเขา  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหมอไฟ + ไวนแดง 

 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานกาตกาต (CAT 
CAT VILLAGE) เปนหมูบานของชาวเขาเผามง อยูหาง
จากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเขาไป
เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา บานเรือนและการแตงกาย ท่ี
ยังคงอนุรักษเอาไวเปนอยางดี การมาท่ีหมูบานแหงน้ีไม
เพียงแตไดพบกับวิถีชีวิตขาวเขาเทาน้ัน กิจกรรมท่ีตองไม
พลาดคือการเดินไปชมนาข้ันบันได และวิวสวยๆ ในมุมสูง
ของภูเขา ท่ีเปนไฮไลทของการมาเท่ียวซาปาหมายเหตุ: 
ทานสามารถซ้ือขนมไปแจกเด็กในหมูบานได หรืออาหาร
ก่ึงสําเร็จรูป 



นําทานถายรูป โบสถหิน (STONE CHURCH) อีกหน่ึง
แลนดมารกสําคัญของซาปาท่ีตองไปเช็คอิน เปนโบสถ
หินท่ีสรางข้ึนโดยชาวฝร่ังเศส เน่ืองจากคร้ังท่ีเปนเมือง
อาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยูเมืองซาปาจํานวน
มาก จึงเปนโบสถสําคัญของเมืองน้ีท่ีใชในการรวมพิธี
มิสซา ถึงแมวาในตอนน้ีชาวฝร่ังเศสจะยายกลับไปแลว 
แตโบสถแหงน้ีก็ไดรับการอนุรักษเอาไวเปนอยางดีและ
ชาวซาปาท่ีเปนคาทอลิคก็ยังคงใชงานอยูจนปจจุบัน 

อิสระชอปปง ตลาดเลิฟมารเก็ต (LOVE MARKET) มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะ
เปนสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ  

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
  



 
Day3 โมอานา ซาปา คาเฟ – ดานแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเช็คอินท่ีเท่ียวใหมแหงเมืองซาปา โมอานา ซาปา คาเฟ (MOANA SAPA CAFÉ) เปนจุด
ถายรูปใหมแหงเมืองซาปา มีการจําลองไฮไลทของท่ีเท่ียวแตละท่ีมารวมไวใหทานไดถายรูป
ทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองดื่มจําหนายใหทานไดพักด่ืม
เคร่ืองดื่ม และยังไดเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับบรรยากาศสุดฟน 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองหลาวกาย (LAO CAI) เพ่ือถายรูปกับ ดานแดนเวียดนาม-
จีน อีกท้ังยังมีสินคาทองถ่ินท่ีทานสามารถเยี่ยมชมไดจากท่ีแหงน้ี หลังจากน้ันนําทานชมสินคา 
OTOP เยื่อไผ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับ เมืองฮานอย (HANOI) เปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามใน

อดีตเคยเปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึงตอนตนของแมนํ้า ตั้งอยูตอนตนบนลุม
แมนํ้าแดง เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ไดมีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณ
มากกวาเดิมถึง 3 เทา เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)  
อิสระทานชอปปง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเปา 
เส้ือผา รองเทา ของท่ีระลึกตางๆ รานกาแฟ หรือมุมถายรูปสวยๆ มากมาย 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก MON REGENCY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 



 
  



 

Day4 สุสานโฮจิมินห – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูม ิ
เชา บริกาอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานถายรูปชมดานนอกของ สุสานโฮจิมินห (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตั้งอยูท่ีจัตุรัส

บาดิงห จัตุรัสกลางเมืองน้ีเปนท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหอานคําประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝร่ัง
เสสตอหนาชาวเวียดนามท่ีมาชุมนุมกันอยูในจัตุรัสมากกวา 500,000 คน 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางเชาสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

12.35 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINES 
เท่ียวบินท่ี VU137 

14.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 










