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วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอา
น่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต    

SAPA LODGE HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

2 
นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้้าตก
สีเงิน    

SAPA LODGE HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบิน
โหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ     



 
 
Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโหนย่บา่ย – เมอืงฮานอย – ซาปา – โมอานา่ ซาปา คาเฟ ่– ตลาดเลฟิมารเ์กต็ 
04.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โก

กรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อ้านวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 
07.45 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE560 
09.35 เดินทางถึง สนามบินโหนย่บ่าย ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นน้าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออก

เดินทางท่องเที่ยวตามรายการ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเฝอเวียดนาม 

น้าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนาม
อยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจ้า เพราะ
อากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงท้าให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่
เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้้าทะเล (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าท่องเที่ยวภายในเมือง
เท่านั้น  
น้าท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการ
จ้าลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่ม
จ้าหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน 

   
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษเมนู หม้อไฟแซลม่อน+ไวน์แดง 
 อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก 

ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ  
ที่พัก SAPA LODGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
  



 
 
Day2 นัง่รถราง – นัง่กระเชา้ไฟฟา้ – ยอดเขาฟานซปินั – หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต – น้า้ตกสเีงนิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
น้าท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่
สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีก
ทั้งยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางนี้ 

 
น้าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขา
สูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่
หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร 
หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

 
น้าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์
มาร์คจุดที่สูงที่สุด     มีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณ
คือผู้พิชิตยอดฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน ' ท่านยังจะได้ชมวิวพา
โนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวม
ค่ารถรางขึ้นยอดเขา  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

 

 
หลังจากนั้นน้าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) 
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด้า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และ
ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่าน
สามารถซื้อขนมไปแจกเด็กในหมู่บ้านได้ หรืออาหารกึ่งส้าเร็จรูป 

  



 
  
น้าท่านเดินทางสู่ น้้าตกสเีงนิ (SILVER WATERFALL) เป็นน้้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน มีบะนไดให้ท่านได้เดินเข้าไปใกล้ๆน้้าตกสัมผัสละอองน้้าผ่านสายลมที่พัดกระทบหน้า เหมิอนเป็นการชาร์จ
พลังบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกาย 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก SAPA LODGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
Day3เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย (HA NOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ 

ฮานอย หมายถึงตอนต้นของแม่น้้า ตั้งอยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้้าแดง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก 
โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 น้าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีต้านานกล่าวว่า ในสมัยที่

เวียดนามท้าสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีน
ได้สักที ท้าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ 
เพื่อท้าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท้าสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือ
ประเทศจีน ท้าให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น้าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้  
น้าท่านชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแห่งนี้มีอีกชื่อ
วัด วัดเนินหยก ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนและตะพาบ
ในต้านาน ซึ่งเชื่อกันว่าตะพาบตัวนี้เป็นตัวที่น้าดาบลงทะเลสาบคืนดาบ
จนเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบในปัจจุบัน  และยังมีอนุสาวรีย์ของ 
ตรันคว็อกตวน แม่ทัพที่คอยสู้รบกับทหารมองโกเลียในสมัยที่เวียดนาม
ถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ 
หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย 

 

 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
20.45 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE565 
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรไ์มร่วมตั๋ว 

เครือ่งบนิ 
ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 
03 – 05 ธันวาคม 2565 15,990 9,990 3,000 

10 – 12 ธันวาคม 2565 16,990 10,990 3,000 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 18,990 12,990 4,000 

 
 

** ราคาขา้งตน้รว่มคา่ภาษนี้า้มนัทีป่รบัขึน้เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2565 ของสายการบนิ THAI SMILE แลว้ ** 
 

อัตราค่าบริการส้าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท / ท่าน* 
ส้าคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 5,000 บาท/ทา่น และช้าระส่วนที่เหลือ 21 

วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านั้น  
2. อัตราค่าบริการนี้ จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ้านวนที่ก้าหนด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ( 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ( กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท้าการออก
บัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน้าจาก
เจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน้าเท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท้าความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่
รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก้าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 
7. เง่ือนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา 
 



 





 



       

 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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