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วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโหน่ยบา่ย – เมอืงฮาลอง    
HALONG HOTEL  
หรือเทยีบเทา่  

2 
ล่องเรืออา่วฮาลองเบย์ – เกาะไกช่น – ถ ้านางฟ้า – เมืองนิงห์
บงิห์ – ลอ่งเรือนิงห์บงิห์ (ฮาลองบก) 

   
HANOI HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

3 เมอืงซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลฟิมาร์เก็ต    
SAPA LODGE 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

4 
นั่ งรถราง – นั่ งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่
บา้นกา๊ตกา๊ต – น ้าตกสเีงนิ 

   
SAPA LODGE 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

5 
เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหง็อกเซิน – ถนน 36 
สาย – สนามบนิโหน่ยบา่ย – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

    

** รายการทวัร์ขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 



 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิโหน่ยบา่ย – เมืองฮาลอง 

15.00 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI SMILE (WE) 
โดยมเีจา้หน้าที ่เลทส์โกกรุป๊ ใหก้ารตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น  

17.50 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโหน่ยบา่ย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) เทีย่วบนิ
ที ่WE564 

19.40 เดินทางถงึ สนามบนิโหน่ยบา่ย ประเทศเวียดนาม หลงัจากนั้นน าผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋า
สมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฮาลอง (HA LONG) เป็นอา่วแหง่หน่ึงในพ้ืนทีข่องอา่วตงัเกีย๋ทางตอนเหนือของ

ประเทศเวียดนาม ใกลช้ายแดนตดิตอ่กบัประเทศจนีอยูห่า่งจากกรุงฮานอยไปทางตะวนัออก 170 กโิลเมตร 
ทีพ่กั HALONG HOTEL 3* 
 

Day2 ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ ้านางฟ้า – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ 
(ฮาลองบก) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ (HA LONG BAY CRUISE) ชมความงามตาม

ธรรมชาติ ทีส่รรค์สรา้งด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก อา่วฮาลอง ประกอบด้วยหมูเ่กาะน้อย
ใหญก่ว่า 1969 เกาะ ได้รบัการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อา่วแหง่น้ีเต็มไปดว้ยภูเขา
หนิปนูมากมายระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่ง ๆ จุดไฮไลท์คอื เกาะไกช่น  

 น าทา่นชม ถ ้านางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนกัถ า้แหง่น้ีเพิง่ถูก
คน้พบเมือ่ไมน่านมาน้ี ไดม้ีการประดบัแสงสีตามผนงัและมุมตา่ง ๆ ในถ า้ ซึง่บรรยากาศภายในถ า้ทา่นจะ
ชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย์ แสงสีทีล่งตวัท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปรา่งตา่ง ๆ 
มากมาย ท ั้ง รูปมงักร เสาค ้าฟ้าท ั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รกัหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ 
ตลอดจนเลือกซ้ือสิน้คา้ทีร่ะลกึตา่งๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเรือเมนู ... ซีฟู๊ ด 
 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINH BINH) เมือง
เก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน ้าใน
อาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็น
เมืองที่มีภูมิทศัน์แปลกตา ท ัง้เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่
ราบต ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถือกนั
ว่าเป็นเมืองศกัดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิตัขิองโฮจมินิห์ก็ไดเ้คยต ัง้
ฐานทพัขึ้นที่น่ีเป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง)  

 น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรือ ล่องเรือนิงห์บงิห์ (NINH BINH BOAT) เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว และยงัเป็นสถานที่
ถ่ายท าภาพยนต์ชื่อดงั “KONG SKULL ISLAND” ต ัง้อยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแมน่ ้าแดง ใน
จงัหวดันิงบิง่ห์ เป็นพื้นทีท่ีม่ีท ัง้ภูมทิศัน์อนังดงามของยอดเขาหนิปูน แมน่ ้าหลายสายไหลลดัเลาะ บางสว่น
จมอยู่ใต้น ้า และยงัถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชนั จึงท าให้สถานที่แห่งน้ีงดงามน่าชม และยงัมีร่องรอยทาง
โบราณคดีทีเ่ผยใหเ้ห็นการต ัง้ถิน่ฐานของมนุษย์สมยั โบราณ ท าใหส้ถานทีแ่หง่น้ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิน าทา่นลงเรือลอ่งไปตามสายธารแหง่ธาราทีไ่หลเย็น ในช่วงแรก
ของการเดินทางท่านจะได้ชมทศันียภาพของภูเขาสองฝั่ งแม่น ้า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่
ปรากฏในระ หวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรียบเหมอืน กุย้หลนิของจีน หรือ อา่วฮาลองเบย์ เพลดิเพลนิกบั
การ นั่งเรือ ลอ่งผา่นทอ้งน ้า ชมทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ ่สลบัซบัซอ้นสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็น
ทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลบักนัไป เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหน่ึงของ
เวียตนาม ทวิทศัน์ความสวยงามของทีน้ี่ไดร้บัการรงัสรรค์จากธรรมชาตลิว้นๆ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั HANOI HOTEL 3* 
 

Day3 เมืองซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลฟิมาร์เก็ต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนเมื่อคร ั้งที่

ฝร ั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูใ่นขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริม่มี
ชาวตา่งชาตมิาพกัผอ่นในชว่งวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่
นกัทอ่งเทีย่ว จึงท าใหป้จัจุบนัทีน่ี่ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่
อาศยัอยู่บริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พ้ืนที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาข ัน้บนัไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่
ทอดตวัอย่างมีเสน่ห์ นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปนั ทีสู่งทีสุ่ดในอนิโดจีนทีค่วามสูง 3,143 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช ั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสญัจร
นกัทอ่งเทีย่วตอ้งเดนิเทา้ทอ่งเทีย่วภายในเมอืงเทา่นัน้ 

เทีย่ง บรหิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 
 

 
 

น าทา่นเช็คอนิทีเ่ทีย่วใหมแ่หง่เมอืงซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถา่ยรูป
ใหมแ่หง่เมืองซาปา จ าลองไฮไลท์ของทีเ่ทีย่วแตล่ะทีม่ารวมไวใ้หท้า่นไดถ้า่ยรูปทา่มกลางบรรยากาศทีโ่อบ
ลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมีเครือ่งดืม่จ าหน่ายใหท้า่นไดพ้กัดืม่เครือ่งดืม่ และยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัสาย
หมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสดุฟิน 

   
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ พเิศษ ... เมนูหมอ้ไฟ และไวน์แดง 
 อิสระช้อปป้ิง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

สนิคา้พ้ืนเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  
ทีพ่กั SAPA LODGE ระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเทา่ 
 

Day4 นั่งรถราง – นั่งกระเชา้ไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซปินั – หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต – น ้าตก
สีเงนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
น าท่าน นั่ งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจาก
สถานีซาปา สูส่ถานีกระเชา้เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซีปนัระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ทา่นจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของ
ธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกท ัง้ยงัได้เห็นวิวของทุ่งนา
จากรถรางน้ี 

 
 



 

 
 

น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิ
ปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็น
กระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไมห่ยุดพกั ขนาดใหญจุ่ไดก้วา่ 30 
คน มคีวามยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กโิลเมตร 

 
น าทา่นเดินทางสู ่ยอดเขาฟานซิปนั (FANSIPAN) ทา่นจะ
ได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุด มีข้อความ FANSIPAN 
3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิปนัหลงัคาแหง่
อินโดจีน' ท่านยงัจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พรอ้ม
กบับรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไมร่วมคา่รถรางขึน้ยอด
เขา *ไมร่วมคา่รถรางขึน้สูย่อดเขา 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT 
VILLAGE) หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมูบ่า้นน้ีและชมแปลงนาข้าวแบบข ัน้บนัได ที่
สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ทา่นสามารถซื้อขนมไป
แจกเด็กในหมูบ่า้นได ้หรืออาหารกึง่ส าเร็จรูป 

น าทา่นเดนิทางสู ่น ้าตกสเีงนิ (SILVER WATERFALL) เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอด
เขาฟานซีปนั ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มบีะนไดใหท้า่นไดเ้ดนิเขา้ไปใกล้ๆ น ้าตกสมัผสัละอองน ้า
ผา่นสายลมทีพ่ดักระทบหน้า เหมอินเป็นการชาร์จพลงับรสิทุธิเ์ขา้สูร่า่งกาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ พเิศษ ... เมนูหมอ้ไฟ และไวน์แดงดาลดั 
ทีพ่กั SAPA LODGE ระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเทา่ 

 



 
 
Day5 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหง็อกเซนิ – ถนน 36 สาย – สนามบนิโหน่ยบา่ย – 

สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองฮานอย (HA NOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็นเมือง

หลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถงึตอนตน้ของแมน่ ้า ต ัง้อยูต่อนตน้บนลุม่แมน่ ้าแดง เมือ่วนัที ่29 
พฤษภาคม 2551 ไดม้ีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบรเิวณมากกวา่เดมิถงึ 3 เทา่ เพือ่รองรบั
การเตบิโตของเมอืง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั่วโมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหง่น้ีมี

ต านานกลา่ววา่ ในสมยัทีเ่วียดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจีน กษตัรย์ิแหง่เวียดนามไดส้งครามมาเป็น
เวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าลอ่งเรือที่
ทะเลสาบแหง่น้ี ได้มีเต่าขนาดใหญต่วัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค์ เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน 
หลงัจากทีพ่ระองค์ไดร้บัดาบมานั้น พระองค์ไดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร ัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศ
จีน ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองค์ไดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่น้ี  
น าทา่นชม วดัหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดย
วดัแห่งน้ีมีอีกชื่อวดั วดัเนินหยก ภายในวดัมีวิหารที่มี
สถาปตัยกรรมแบบจีนและตะพาบในต านาน ซึ่งเชื่อกนัว่า
ตะพาบตวัน้ีเป็นตวัทีน่ าดาบลงทะเลสาบคนืดาบจนเป็นทีม่า
ของชื่อทะเลสาบคืนดาบในปจัจุบนั และยงัมีอนุสาวรีย์ของ 
ตรนัคว็อกตวน แม่ทพัที่คอยสู้รบกบัทหารมองโกเลียใน
สมยัทีเ่วียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อสิระทา่นชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มสีนิคา้ราคา
ถูกใหท้า่นไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของ
ทีร่ะลกึตา่งๆ รา้นกาแฟ หรือมมุถา่ยรูปสวยๆ มากมาย 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโหน่ยบา่ย เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
20.45 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบนิที่ 

WE565 
22.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
  



 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัร์ไมร่วมต ั๋ว 

เครือ่งบนิ 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

12 – 16 ตุลาคม 2565 20,990 14,990 4,900 

08 – 12 ธนัวาคม 2565 20,990 14,990 4,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 22,990 16,990 5,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 23,990 17,990 5,900 

 

 

** ราคาขา้งตน้รว่มคา่ภาษีน ้ามนัทีป่รบัขึน้เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2565 ของสายการบนิ THAI 
SMILE แลว้ ** 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 
*ไม่รวมค่า ประกนัสขุภาพ 200 บาท / ท่าน* 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 21 

วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือ ราคาทวัร์พเิศษตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้  
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
 



 





 



 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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