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วันท่ี โปรแกรมทัวร� 
อาหาร 

โรงแรม 
เช�า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน�ยบ�าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน�า ซาปา 
คาเฟ� – ตลาดเลิฟมาร!เก็ต   

หม$อไฟ 
ไวน!แดง 

AZURE SAPA HOTEL 
หรือเทียบเท�า  

2 นั่งรถราง – นั่งกระเช$าไฟฟ:า – ยอดเขาฟานซิป<น – หมู�บ$านก=าตก=าต – น้ำตกสีเงิน    
AZURE SAPA HOTEL 
หรือเทียบเท�า  

3 
เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน�ย
บ�าย – สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการข�างต�นอาจมีการเปล่ียนแปลง ** 



 
 
 
 

 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
WE560 07.45 09.35 WE565 20.40 22.30 

** ไฟล�ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาสอบถามไฟล�ทท่ีคอนเฟ8ร�มจากเจ�าหน�าท่ีทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร�/ท;าน 

พักห�องละ 2-3 ท;าน 

ราคาทัวร�เด็ก 
ไม;มีเตียง 

อายุไม;เกิน 12 ป? 

ราคา 
ห�องพักเดี่ยว 

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 

อัตราค;าบริการสำหรับเด็กอายุไม;เกิน 2 ป? ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท;านละ 5,000 บาท 
ราคาทัวร�ไม;รวมต่ัวเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร� 4,000 บาท 

อัตราน้ี ยังไม;รวมค;าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก�ท�องถิ่น และ หัวหน�าทัวร� ท;านละ 1,200 บาท 
 
  

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คนื : โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) 

               เทีย่วบินที ่        เวลาออก                 เวลาถึง                เทีย่วบินที ่        เวลาออก                 เวลาถึง 

อัตราค;าบริการ 



 
 

 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร�/ท;าน 

พักห�องละ 2-3 ท;าน 

ราคาทัวร�เด็ก 
ไม;มีเตียง 

อายุไม;เกิน 12 ป? 

ราคา 
ห�องพักเดี่ยว 

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

24 – 26 มิถุนายน 2566 13,990 12,990 3,000 
อัตราค;าบริการสำหรับเด็กอายุไม;เกิน 2 ป? ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท;านละ 5,000 บาท 

ราคาทัวร�ไม;รวมต่ัวเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร� 4,000 บาท 
อัตราน้ี ยังไม;รวมค;าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก�ท�องถิ่น และ หัวหน�าทัวร� ท;านละ 1,200 บาท 

 
สำคัญโปรดอ�าน 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมชําระเงินมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที�เหลือ 21 วนั ก่อน

การเดินทาง กรณีวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วนั หรือ ราคาทัวร!พิเศษต้องชําระค่าทวัร์เต็มจํานวน 100% เท่านั#น  
2. อัตราค่าบริการนี# จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ#นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที�กําหนด ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ 1ในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรบัราคาเพิ�มขึ#น เพื�อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที�ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั 5วเครื�องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั #งก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าที�เป็นเพียงการแนะนํา
เท่านั#น 

4. ระหว่างท่องเที�ยวหากนักท่องเที�ยวได้รบัการตรวจยืนยันว่ามีเชื#อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพกัเพิ�มเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร์) 

5. ในกรณีที�ภาครฐัทั #งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื#อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี#ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี�ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 
7. เงื�อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา 
  

อัตราค;าบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน;ยบ;าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน;า ซาปา คาเฟ[ – ตลาดเลิฟมาร�เก็ต 

04.30 พร$อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู$โดยสารขาออก เคาน!เตอร!สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ$าหน$าท่ี เลทส!โกกรุ=ป ให$การตอนรับ และ 
อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให$แก�ท�าน 

07.45 นำท�านเดินทางสู� สนามบินโหน;ยบ;าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE560 
09.35 เดินทางถึง สนามบินโหน;ยบ;าย ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ�านด�านตรวจคนเข$าเมือง รับกระเปUาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท�องเท่ียว

ตามรายการ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท�านเดินทางต�อสู� เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห�งนี้เร่ิมต$นเปWนเมืองแห�งการพักผ�อนเม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู�ในขณะนั้นได$มา
สร$างสถานีบนภูเขาขึ้นในปY พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวต�างชาติมาพักผ�อนในช�วงวันหยุดเปWนประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเปWนท่ี
รู$จักกันในหมู�นักท�องเท่ียว จึงทำให$ป<จจุบันท่ีนี่ได$รับความนิยมเปWนอย�างมาก นอกจากบรรยากาศแล$ว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยู�บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตท่ี
น�าสนใจ พื้นท่ีในซาปาเต็มไปด$วยนาขั้นบันไดท�ามกลางท่ีลาดไหล�เขาท่ีทอดตัวอย�างมีเสน�ห! นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีป<น ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ี
ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช$เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ�ไม�สามารถสัญจรนักท�องเท่ียวต$องเดินเท$า
ท�องเท่ียวภายในเมืองเท�านั้น  
นำท�านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม�แห�งเมืองซาปา โมอาน;า ซาปา คาเฟ[ (MOANA SAPA CAFÉ) เปWนจุดถ�ายรูปใหม�แห�งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท!ของท่ี
เท่ียวแต�ละท่ีมารวมไว$ให$ท�านได$ถ�ายรูปท�ามกลางบรรยากาศท่ีโอบล$อมไปด$วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองดื่มจำหน�ายให$ท�านได$พักดื่มเคร่ืองดื่ม และยัง
ได$เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร$อมกับบรรยากาศสุดฟ[น 

   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท$องถิ่น พิเศษเมนู หม$อไฟ+ไวน!แดง 
 อิสระช$อปป[]ง ตลาดเลิฟมาร�เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค$าให$ท�านเลือกช$อปป[]งมากมาย ไม�ว�าจะเปWนสินค$าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเปUา รองเท$า 

ท�านสามารถช$อปป[]งให$อย�างจุใจ  
ท่ีพัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท�า 
  



 

Day2 นั่งรถราง – นั่งกระเช�าไฟฟcา – ยอดเขาฟานซิปdน – หมู;บ�านกeาตกeาต – นำ้ตกสเีงิน 

เช$า บริการอาหารเช$า ณ ห$องอาหารของโรงแรม 
 
นำท�าน น่ังรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม�สุดจากสถานีซาปา สู�สถานีกระเช$า
เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีป<นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท�านจะได$สัมผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหว�างสองข$างทา อีกท้ังยังได$เห็นวิวของทุ�งนาจากรถรางนี้ 

 
นำท�าน นั ่งกระเช�าไฟฟcา (CABLE CAR) เพ ื ่อข ึ้นสู�ฟานซิป<นยอดเขาสูงส ุดแห�ง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโด เปWนกระเช$าไฟฟ:า 3 สายแบบไม�หยุดพัก ขนาดใหญ�จุ
ได$กว�า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

 
นำท�านเดินทางสู� ยอดเขาฟานซิปdน (FANSIPAN) ท�านจะได$พบแลนด!มาร!คจุดท่ี
สูงท่ีสุด     มีข$อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู$พิชิตยอดฟานซิป<น
หลังคาแห�งอินโดจีน' ท�านยังจะได$ชมวิวพาโนราม�า 360 องศา พร$อมกับบรรยากาศ
หนาวเย็น หมายเหตุ: ไม�รวมค�ารถรางขึ้นยอดเขา  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท$องถิ่น 

 

 
หลังจากนั้นนำท�านเดินทางสู� หมู;บ�านกeาตกeาต (CAT CAT VILLAGE) หมู�บ$านชาวเขา
เผ�าม$งดำ ชมวิถ ีช ีวิตความเปWนอยู �ของชาวเขาในหมู �บ$านนี ้และชมแปลงนาข$าวแบบ
ขั้นบันได ท่ีสวยงามกว$างสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท�านสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กใน
หมู�บ$านได$ หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป 

  



  
นำท�านเดินทางสู� น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เปWนน้ำตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีป<น ซึ่งสามารถมองเห็นได$อย�าง
ชัดเจน มีบะนไดให$ท�านได$เดินเข$าไปใกล$ๆน้ำตกสัมผัสละอองน้ำผ�านสายลมท่ีพัดกระทบหน$า เหมิอนเปWนการชาร!จพลังบริสุทธ์ิเข$าสู�ร�างกาย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท$องถิ่น 
ท่ีพัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท�า 
 

Day3 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน;ยบ;าย – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช$า บริการอาหารเช$า ณ ห$องอาหารของโรงแรม 
 นำท�านเดินทางกลับสู� เมืองฮานอย (HA NOI) เปWนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเปWนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึง

ตอนต$นของแม�น้ำ ตั้งอยู�ตอนต$นบนลุ�มแม�น้ำแดง เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ได$มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว�าเดิมถึง 
3 เท�า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใช$เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว�างทางนำท�านชมสินค�า OTOP เยื่อไผ; 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท$องถิ่น 
 นำท�าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห�งนี้มีตำนานกล�าวว�า ในสมัยท่ีเวียดนามทำสงครามสู$

รบกับประเทศจีน กษัตริย!แห�งเวียดนามได$สงครามมาเปWนเวลานาน แต�ยังไม�สามารถเอาชนะทหารจากจีนได$สักที ทำให$เกิดความท$อแท$พระทัย เม่ือ
ได$มาล�องเรือท่ีทะเลสาบแห�งนี้ ได$มีเต�าขนาดใหญ�ตัวหนึ่งได$คาบดาบวิเศษมาให$พระองค! เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค!ได$รับดาบมา
นั้น พระองค!ได$กลับไปทำสงครามอีกคร้ัง และได$รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให$บ$านเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแล$ว พระองค!ได$นำดาบมาคืน 
ณ ทะเลสาบแห�งนี้  
นำท�านชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแห�งนี้มีอีกชื่อวัด วัดเนิน
หยก ภายในวัดมีวิหารท่ีมีสถาป<ตยกรรมแบบจีนและตะพาบในตำนาน ซึ่งเชื่อกันว�า
ตะพาบตัวนี้เปWนตัวท่ีนำดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเปWนท่ีมาของชื่อทะเลสาบคืน
ดาบในป<จจุบัน และยังมีอนุสาวรีย!ของ ตรันคว็อกตวน แม�ทัพท่ีคอยสู$รบกับทหาร
มองโกเลียในสมัยท่ีเวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระท�านช$อปป[]ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค$าราคาถูกให$ท�านได$เลือกสรร
มากมาย กระเปUา เสื้อผ$า รองเท$า ของท่ีระลึกต�างๆ ร$านกาแฟ หรือมุมถ�ายรูปสวยๆ 
มากมาย  

เย็น บริการอาหารว�างขนมป<งฝร่ังเศสสไตล!เวียดนาม Banh My  
ได$เวลาอันสมควรนำท�านเดินทางสู� สนามบินโหน;ยบ;าย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

20.45 นำท�านเดินทางสู� สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE565 
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร$อมความประทับใจ 
 










