
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมอืงฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซา
ปา คาเฟ่ – ตลาดเลฟิมารเ์กต็    

SAPA LODGE HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

2 นัง่รถราง – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซปัิน – หมู่บา้นก๊าตก๊าต – น ้าตกสเีงนิ    
SAPA LODGE HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

3 
เมอืงฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอ็กเซนิ – ถนน 36 สาย – สนามบนิโหน่ย
บ่าย – สนามบนิสุวรรณภูม ิ     



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมารเ์กต็ 

04.30 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI SMILE (WE) โดยมเีจา้หน้าที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอน
รบั และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

07.45 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) เทีย่วบนิที ่WE560 
09.35 เดนิทางถงึ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้น าผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดินทาง

ท่องเทีย่วตามรายการ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเฝอเวยีดนาม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมอืงเล็กๆ แห่งน้ีเริม่ต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ที่ฝรัง่เศสซึ่งปกครองเวยีดนามอยู่ใน
ขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบ
สงบ และเริม่เป็นที่รู ้จกักนัในหมู่นักท่องเที่ยว จึงท าให้ปัจจุบนัที่น่ีได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่
อาศยัอยู่บรเิวณน้ีก็มวีถิีชวีติที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขัน้บนัไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตวัอย่างมเีสน่ห์  นอกจากน้ียงัมี
เทอืกเขาฟานสปัีน ทีสู่งทีสุ่ดในอนิโดจนีที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) หมายเหตุ: เมอืงซาปา
รถใหญ่ไม่สามารถสญัจรนักท่องเทีย่วต้องเดินเทา้ท่องเทีย่วภายในเมอืงเท่านัน้  
น าท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมอืงซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมอืงซาปา มกีารจ าลอง
ไฮไลท์ของทีเ่ทีย่วแต่ละทีม่ารวมไว้ใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมเีครื่องดื่มจ าหน่ายให้ท่านได้
พกัดื่มเครื่องดื่ม และยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสุดฟิน 

   
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนู หมอ้ไฟแซลม่อน+ไวน์แดง 
 อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดเลิฟมารเ์กต็ (LOVE MARKET) มสีนิคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าพื้นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า 

รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ  
ทีพ่กั SAPA LODGE HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
  



 
 

Day2 นัง่รถราง – นัง่กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านกา๊ตกา๊ต – น ้าตกสีเงิน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
น าท่าน นัง่รถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานี
กระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ  2 กิโลเมตร ท่านจะได้
สมัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทา อกีทัง้ยงัไดเ้หน็ววิของ
ทุ่งนาจากรถรางนี้ 

 
น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึน้สู่ฟานซปัินยอดเขาสูงสุดแห่ง
เวยีดนามและในภูมภิาคอินโด เป็นกระเชา้ไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพกั ขนาด
ใหญ่จุไดก้ว่า 30 คน มคีวามยามประมาณ 6,200 เมตร หรอื ราว 6 กโิลเมตร 

 
น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์ค
จุดที่สูงที่สุด     มีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พชิติยอด
ฟานซปัินหลงัคาแห่งอนิโดจีน' ท่านยงัจะไดช้มววิพาโนราม่า 360 องศา พรอ้ม
กบับรรยากาศหนาวเยน็ หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึน้ยอดเขา  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

 
หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) หมู่บ้าน
ชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านน้ีและชมแปลงนา
ขา้วแบบขัน้บนัได ทีส่วยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไป
แจกเดก็ในหมู่บา้นได ้หรอือาหารกึง่ส าเรจ็รูป 

  



 
  
น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เป็นน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึ่งสามารถมองเห็นได้
อย่างชดัเจน มบีะนไดให้ท่านได้เดินเข้าไปใกล้ๆน ้าตกสัมผสัละอองน ้าผ่านสายลมที่พัดกระทบหน้า  เหมอินเป็นการชาร์จพลงับรสิุทธิเ์ข้าสู่
ร่างกาย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั SAPA LODGE HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 

Day3 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอ็กเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภมิู 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย (HA NOI) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามในอดีตเคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ  ฮานอย 

หมายถึงตอนต้นของแม่น ้า ตัง้อยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น ้าแดง เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มกีารขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุม
บรเิวณมากกว่าเดมิถงึ 3 เท่า เพื่อรองรบัการเตบิโตของเมอืง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมตี านานกล่าวว่า ในสมยัทีเ่วยีดนามท า

สงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษัตรยิ์แห่งเวยีดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกัที ท าให้เกิดความ
ท้อแท้พระทยั เมื่อได้มาล่องเรอืที่ทะเลสาบแห่งน้ี ได้มเีต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงได้คาบดาบวเิศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงครามกบัประเทศจนี 
หลงัจากทีพ่ระองค์ไดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมื่อเสรจ็
ศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  
น าท่านชม วดัหงอ็กเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวดัแห่งน้ีมอีกีชื่อวดั วดั
เนินหยก ภายในวดัมวีหิารที่มสีถาปัตยกรรมแบบจนีและตะพาบในต านาน ซึ่ง
เชื่อกนัว่าตะพาบตวัน้ีเป็นตวัที่น าดาบลงทะเลสาบคนืดาบจนเป็นที่มาของชื่อ
ทะเลสาบคนืดาบในปัจจุบนั และยงัมอีนุสาวรยี์ของ ตรนัคว็อกตวน แม่ทพัที่
คอยสูร้บกบัทหารมองโกเลยีในสมยัทีเ่วยีดนามถูกมองโกเลยีรุกราน 
อิสระท่านช้อปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ รา้นกาแฟ หรอืมุม
ถ่ายรูปสวยๆ มากมาย  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 
20.45 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) เทีย่วบนิที ่WE565 
22.35 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
  



 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 
ราคา 

ห้องพกัเดี่ยว 

03 – 05 ธนัวาคม 2565 15,990 9,990 3,000 

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

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

 
 

** ราคาข้างต้นร่วมค่าภาษีน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนเมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 ของสายการบิน THAI SMILE แล้ว ** 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ประกนัสุขภาพ 200 บาท / ท่าน* 
ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอื ราคาทวัรพ์เิศษต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้  
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดินทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดห้องพกัเพิม่เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
 



 





 



 


