วันที่

1

โปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮา
ลอง

2

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้้านางฟ้า –
เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก)

3

เมืองซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์
เก็ต

4

5

นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน –
หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้้าตกสีเงิน
เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน –
ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบิน
สุวรรณภูมิ

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
HALONG
HOTEL
หรือเทียบเท่า
HANOI HOTEL
หรือเทียบเท่า
SAPA

LODGE

HOTEL
หรือเทียบเท่า
SAPA

LODGE

HOTEL
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินโหน่ ยบ่ าย – เมืองฮาลอง
15.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โก
กรุ๊ ป ให้การตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
17.50 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ ยบ่ าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE564
19.40 เดินทางถึง สนามบินโหน่ ยบ่ าย ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนําผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าสัมภาระ หลังจากนั้น
ออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
คํ่า
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (HA LONG) เป็ นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้
่ ่างจากกรุ งฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร
ชายแดนติดต่อกับประเทศจีนอยูห
ที่พกั HALONG HOTEL 3*

Day2 ล่ องเรื ออ่ าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ ชน – ถา้ นางฟ้ า – เมืองนิงห์ บิงห์ – ล่ องเรื อนิงห์ บิงห์ (ฮาลองบก)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อ ล่ องเรื ออ่ าวฮาลองเบย์ (HA LONG BAY CRUISE) ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วย
ความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็ น“มรดก
โลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหิ นปูนมากมายระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง
ๆ จุดไฮไลท์คือ เกาะไก่ ชน
นําท่านชม ถา้ นางฟ้ า ชมหิ นงอกหิ นย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิง่ นักถํ้าแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้
ได้มีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถํ้า ซึ่ งบรรยากาศภายในถํ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริ มเติมแต่ง
โดยมนุษย์ แสงสี ที่ลงตัวทําให้เกิดจินตนาการรู ปร่ างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รู ปมังกร เสาคํ้าฟ้าทั้ง 4 เสา รู ปปี กอินทรี รู ปนางฟ้า รู ป
คู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรู ป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้ อสิ้ นค้าที่ระลึกต่างๆ
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรื อเมนู ... ซี ฟู๊ด

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์ บิงห์ (NINH BINH) เมืองเก่าแก่ที่มีความ
โดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้น
ื ที่ชุ่มนํ้าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูก
ขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็ นเมืองที่มีภูมิทศั น์แปลกตา ทั้งเทือกเขา
เนินเขาหิ นปูน ที่ราบตํ่า และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือ
กันว่าเป็ นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวตั ิของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพ
ขึ้นที่นี่เป็ นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชัว่ โมง)
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ ล่ องเรื อนิงห์ บิงห์ (NINH BINH BOAT) เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนต์ชื่อดัง
“KONG SKULL ISLAND” ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ แดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็ นพื้นที่ที่มีท้ งั ภูมิทศั น์อนั งดงาม
ของยอดเขาหิ นปูน แม่น้ าํ หลายสายไหลลัดเลาะ บางส่ วนจมอยูใ่ ต้น้ าํ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสู งชัน จึงทําให้สถานที่แห่งนี้
งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทําให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําท่านลงเรื อล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการ
เดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ าํ ซึ่ งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลาย
ท่านเปรี ยบเหมือน กุย้ หลินของจีน หรื อ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นัง่ เรื อ ล่องผ่านท้องนํ้า ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อย
ใหญ่ สลับซับซ้อนสุ ดลูกหู ลูกตา สองข้างทางเป็ นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป เป็ นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่
สวยงามมากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที่น้ ีได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติลว้ นๆ
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
ที่พกั
HANOI HOTEL 3*

Day3 เมืองซาปา – โมอาน่ า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์ เก็ต
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่ มต้นเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่ งปกครองเวียดนาม
อยูใ่ นขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่ มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจํา เพราะ
อากาศดีและเงียบสงบ และเริ่ มเป็ นที่รู้จกั กันในหมู่นกั ท่องเที่ยว จึงทําให้ปัจจุบนั ที่นี่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณนี้ก็มีวถิ ีชีวติ ที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่
เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยงั มีเทือกเขาฟานสี ปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสู ง 3,143 เมตรจากระดับนํ้าทะเล (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง ) หมายเหตุ : เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าท่องเที่ยวภายในเมือง
เท่านั้น
เที่ยง บริ หารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นําท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่ า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็ นจุดถ่ายรู ปใหม่แห่งเมืองซาปา จํา
ลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรู ปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องดื่ม
จําหน่ายให้ท่านได้พกั ดื่มเครื่ องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุ ดฟิ น

คํ่า

บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ และไวน์แดง
อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดเลิฟมาร์ เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าพื้นเมือง ของฝาก
ขนม กระเป๋ า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ
ที่พกั
SAPA LODGE ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า

Day4 นั่งรถราง – นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊ าตก๊ าต – นา้ ตกสี เงิน
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่
สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซี ปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกทั้ง
ยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางนี้

นําท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ ฟานซิ ปันยอดเขา
สู งสุ ดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็ นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่
หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6 ,200 เมตร หรื อ
ราว 6 กิโลเมตร
นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์
มาร์ คจุดที่สูงที่สุด มีขอ้ ความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู ้
พิชิตยอดฟานซิ ปันหลังคาแห่งอินโดจีน ' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า
360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ : ไม่รวมค่ารถรางขึ้น
ยอดเขา *ไม่รวมค่ารถรางขึ้นสู่ ยอดเขา
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊ าตก๊ าต (CAT CAT VILLAGE)
หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเขาในหมู่บา้ นนี้และ
ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุ ดลูกหู ลูกตา หมายเหตุ : ท่าน
สามารถซื้ อขนมไปแจกเด็กในหมู่บา้ นได้ หรื ออาหารกึ่งสําเร็ จรู ป

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ นา้ ตกสี เงิน (SILVER WATERFALL) เป็ นนํ้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซี ปัน ซึ่ ง
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีบะนไดให้ท่านได้เดินเข้าไปใกล้ๆนํ้าตกสัมผัสละอองนํ้าผ่านสายลมที่พดั กระทบหน้า เหมิอน
เป็ นการชาร์ จพลังบริ สุทธิ์ เข้าสู่ ร่างกาย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ และไวน์แดงดาลัด
ที่พกั
SAPA LODGE ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า

Day5 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ ยบ่ าย – สนามบิน
สุ วรรณภูมิ
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย (HA NOI) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ฮานอย หมายถึงตอนต้นของแม่น้ าํ ตั้งอยูต่ อนต้นบนลุ่มแม่น้ าํ แดง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก
โดยครอบคลุมบริ เวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นําท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตาํ นานกล่าวว่า ในสมัยที่
เวียดนามทําสงครามสู ้รบกับประเทศจีน กษัตริ ยแ์ ห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีน
ได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้

พระองค์ เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทําสงครามอีกครั้ง และได้รับชัย
ชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บา้ นเมืองสงบสุ ข เมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาํ ดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
นําท่านชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแห่งนี้มีอีก
ชื่อวัด วัดเนินหยก ภายในวัดมีวห
ิ ารที่มีสถาปั ตยกรรมแบบจีนและ
ตะพาบในตํานาน ซึ่ งเชื่อกันว่าตะพาบตัวนี้เป็ นตัวที่นาํ ดาบลงทะเลสาบ
คืนดาบจนเป็ นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบในปั จจุบนั
และยังมี
อนุสาวรี ยข์ อง ตรันคว็อกตวน แม่ทพั ที่คอยสู ้รบกับทหารมองโกเลียใน
สมัยที่เวียดนามถูกมองโกเลียรุ กราน
อิสระท่านช้อปปิ้ ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ
หรื อมุมถ่ายรู ปสวยๆ มากมาย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ ยบ่ าย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
20.45 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE565
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

12 – 16 ตุลาคม 2565

20,990

14,990

4,900

08 – 12 ธันวาคม 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

** ราคาข้างต้นร่วมค่าภาษีน้ามันที่ปรับขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ของสายการบิน
THAI SMILE แล้ว **
อัตราค่าบริ การสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *
*ไม่รวมค่า ประกันสุ ขภาพ 200 บาท / ท่าน*

สําคัญโปรดอ่าน
1. กรุ ณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่ านละ 10,000 บาท/ท่ าน และชําระส่ วนที่เหลือ 21
วัน ก่อนการเดินทาง กรณี วนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรื อ ราคาทัวร์ พิเศษต้องชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริ การนี้ จําเป็ นต้องมีผเู ้ ดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กาํ หนด ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง
ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ตอ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกบัตร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก
เจ้าหน้าที่เป็ นเพียงการแนะนําเท่านั้น
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพักเพิม่ เติม (ไม่
รวมอยูใ่ นรายการทัวร์ )
5. ในกรณี ที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กําหนดในการกักตัว หรื อ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเ้ ดินทาง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์ )
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็ นส่ วนลดหรื อเงินสดได้
7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษทั ฯประกันเป็ นผูพ้ ิจารณา

