
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

  

VN610 12.20 14.20 VN619 15.40 17.55 

** ไฟลท์เดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ทีค่อนเฟริม์จากเจา้หนา้ทีท่กุ

ครัง้ ** 

 

 

 

วนั

ที ่
โปรแกรมทวัร ์

อาหาร 
โรงแรม 

เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมือง

ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 
   

NORTH STAR 

SAPA 

หรือเทียบเท่า  

2 

เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – 

ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์

หิน 

  
หม้อไฟ 

+ไวน์ 

NORTH STAR 

SAPA 

หรือเทียบเท่า  

3 
โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน 

– เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย 
   

LAROSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 

สุสานโฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – 

บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอย

ไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 เฝอ   

** รายการทวัรข์า้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม ** 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ VIETNAM 

AIRLINES (VN) 

           เทีย่วบนิที ่      เวลาออก  เวลาถงึ            เทีย่วบนิที ่      เวลาออก  เวลาถงึ 



 
 

 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัร์เดก็ 

ไม่มเีตยีง 

อายไุม่เกนิ 12 ปี 

ราคา 

หอ้งพักเดีย่ว 

08 – 11 ธนัวาคม 2565 15,990 14,990 3,900 

15 – 18 ธนัวาคม 2565 15,990 14,990 3,900 

23 – 26 ธนัวาคม 2565 16,990 15,990 3,900 

24 – 27 ธนัวาคม 2565 16,990 15,990 3,900 

05 – 08 มกราคม 2566 13,990 12,990 3,900 

07 – 10 มกราคม 2566 13,990 12,990 3,900 

14 – 17 มกราคม 2566 14,990 13,990 3,900 

26 – 29 มกราคม 2566 14,990 13,990 3,900 

28 – 31 มกราคม 2566 14,990 13,990 3,900 

04 – 07 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 13,990 3,900 

11 -14 กมุภาพนัธ ์2566 14,990 13,990 3,900 

17 – 20 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 13,990 3,900 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 13,990 3,900 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 13,990 3,900 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลดจากราคาทวัร ์4,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัร์เดก็ 

ไม่มเีตยีง 

อายไุม่เกนิ 12 ปี 

ราคา 

หอ้งพักเดีย่ว 

02 – 05 มนีาคม 2566 15,990 14,990 3,900 

09 – 12 มนีาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

11 – 14 มนีาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

17 – 20 มนีาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

24 – 27 มนีาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลดจากราคาทวัร ์4,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท/

ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคา

โปรโมชั่นต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน า

เท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท า

ความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร์) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเท่าน้ันเป็นผู้พิจารณา 

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 

8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

  



 
 

 

 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินอยไบ – เมอืงซาปา – ตลาดเลฟิมารเ์กต็ 

09.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM 

AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกในการ

เช็คอินให้แก่ท่าน  

12.20 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

เท่ียวบินที่ VN610 (บริหารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.20 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นน าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ

กระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ 



 
 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการ

พักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี 

พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและ

เงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงท าให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซา

ปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขา

ฟานสีปัน ที่สูงท่ีสุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ าทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

5 ชั่วโมง)  

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลฟิมารเ์กต็ (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ทา่นเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไมว่่าจะ

เป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถชอ้ปปิ้งให้อย่างจุใจ  

 

 

 

Day2 เมืองซาปา –  นั่งรถราง –  นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน –  หมู่

บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) 

เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน

เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ใน

ขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.

2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อน

ในช่วงวันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและ

เงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว 

จึงท าให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัย

อยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปา

เต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่

ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟาน

สีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตร

จากระดับน้ าทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถ

สัญจรได้นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าท่องเที่ยว

ภายในเมืองเท่าน้ัน 

 

น าท่าน นัง่รถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานซีาปา สู่สถานกีระเช้าเพ่ือขึ้นยอดเขา

ฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทา่นจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่าง

สองข้างทา อกีทั้งยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางน้ี หมายต:ุ รวมค่ารถไฟแลว้ 

น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและใน

ภูมิภาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยาม

ประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุดมี

ข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน' ท่าน

ยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถราง

ขึ้นยอดเขา  



 
 

   

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวนแ์ดง 



 
 

 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT 

CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง อยู่ห่าง

จากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไป

เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา บ้านเรือนและการแต่งกาย ที่

ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี การมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่

เพียงแต่ได้พบกับวิถีชีวิตขาวเขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่

พลาดคือการเดินไปชมนาขั้นบันได และวิวสวยๆ ในมุมสูง

ของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปาหมายเหตุ: 

ท่านสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กในหมู่บ้านได้ หรืออาหาร

กึ่งส าเร็จรูป 
 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูป โบสถ์หิน (STONE CHURCH) อีกหนึ่ง

แลนด์มาร์กส าคัญของซาปาที่ต้องไปเช็คอิน เป็นโบสถ์

หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมือง

อาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจ านวน

มาก จึงเป็นโบสถ์ส าคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธี

มิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว 

แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและ

ชาวซาปาที่เป็นคาทอลิคก็ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน 

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

  



 
 

 

 

Day3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอานา่ ซาปา คาเฟ ่(MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุด

ถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจ าลองไฮไลท์ของที่เทีย่วแตล่ะที่มารวมไว้ให้ท่านไดถ้่ายรูป

ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปดว้ยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจ าหน่ายให้ท่านได้พักดื่ม

เครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน 

   



 
 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองหล่าวกาย (LAO CAI) เพื่อถ่ายรูปกับ ด่านแดนเวียดนาม-

จีน อีกทั้งยังมีสินค้าท้องถิ่นที่ท่านสามารถเยี่ยมชมได้จากที่แห่งนี้ หลังจากนั้นน าท่านชมสินค้า 

OTOP เยื่อไผ่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางกลบั เมอืงฮานอย (HANOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนามใน

อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึงตอนต้นของแม่น้ า ตั้งอยู่ตอนต้นบนลุ่ม

แม่น้ าแดง เมื่อวันที ่29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณ

มากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง)  

อิสระท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถกูให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า 

เส้ือผ้า รองเท้า ของทีร่ะลกึตา่งๆ ร้านกาแฟ หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย 

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 



 
 

Day4 สุสานโฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – 

สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตั้งอยู่ที่จัตุรัส

บาดิงห์ จัตุรัสกลางเมืองนี้เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านค าประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่ง

เสสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน 

น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL PALACE) เป็นอาคารทรงโคโลเนียลสี

เหลือง ที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1901 เพ่ือใช้เป็นที่ท าการของผู้ส าเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแห่ง

อินโด-ไชน่า ที่นี่เป็นสถานที่ท างานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นที่

รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ท าเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้ า 

น าท่านชม บ้านพักลุงโฮ (Ho CHI MINH HOUSE) ด้านหลังท าเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮ

ใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลังนี้เป็น

สถานที่ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนส าคัญๆ 

วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและ

ห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่งอยู่อย่างสมถุและเป็นโสดมาตลอดชีวิต 

น าท่านสักการะ เจดีย์เสาเดียว (ONE PILLAR PAGODA) ตั้งอยู่ใกล้บ้านลุงโฮ ชาวเวียดนาม

เรียกว่า จั่วโมดโกด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 วัดเจดีย์เสาเดียวสร้างเป็นศาลา

เก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในศาลา

ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูเฝอเวียดนาม 

15.40 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

เท่ียวบินที่ VN619 

17.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 



 
 

 


