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วนั
ท่ี 

โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนินอยไบ – เมอืงฮานอย    
LAROSA HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

2 เมอืงซาปา – เมอืงซาปา – หมู่บา้นก๊าตก๊าต – โบสถห์นิ  
หมอ้ไฟ 
+ ไวน์  

NORT STAR SAPA 
หรอืเทยีบเท่า  

3 
นัง่รถราง – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซปินั – โมอาน่า ซาปา 
คาเฟ่ – ตลาดเลฟิมารเ์กต็    

NORT STAR SAPA 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
น ้าตกสเีงนิ – ด่านชายแดนเวยีดนาม-จนี – เมอืงฮานอย – ถนน 
36 สาย    

LAROSA HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

5 สสุานโฮจมินิห ์– สนามบนินอยไบ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ     
** รายการทวัรข์า้งต้นอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนเพือ่ความเหมาะสม ** 
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BKK  HAN HAN  BKK 

  
VN614 15.55 18.00 VN615 12.35 14.45 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ท่ีคอนเฟิรม์จากเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ ** 
 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่มีเตียง 

อายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 20,990 19,990 5,900 
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 20,990 19,990 5,900 
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 20,990 19,990 5,900 
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2566 20,990 19,990 5,900 
14 – 18 มกราคม 2566 14,990 13,990 4,900 
11 – 15 กมุภาพนัธ ์2566 15,990 14,990 4,900 
18 – 22 กมุภาพนัธ ์2566 15,990 14,990 4,900 
02 – 06 มีนาคม 2566 17,990 16,990 4,900 
04 – 08 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,900 
11 – 15 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 
25 – 29 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

อตัราค่าบริการส าหรบัเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครือ่งบินลดจากราคาทวัร ์4,000 บาท 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 
 
 
  

โปรแกรมเดินทาง 4 วนั 3 คืน : โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 

           เท่ียวบินท่ี       เวลาออก  เวลาถึง            เท่ียวบินท่ี       เวลาออก  เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 
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ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

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

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพยีงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ  (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัเท่านัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอื่นๆ ได ้
8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
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Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย 

13.00 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมเีจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบั 
และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน  

15.55 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิที ่VN614 (บรหิารอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.00 เดนิทางถงึ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้น าผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทาง
ท่องเทีย่วตามรายการ 
น าท่านเดนิทางชม เจดียเ์ฉินกว๊ก (TRAN AUOC PAGODA) เป็นวดัทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงของเวยีดนาม ใกลช้ดิกบัทะเลสาบตะวนัตกของ
เมอืงฮานอย สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมจนีโบราณ มคีวามร่มรื่น และบรรยากาศด ีจงึเป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วทัง้ทีช่ ื่นชมความงามและมี
ศรทัธาในพระพุทธศาสนา ต้นมหาโพธิใ์หญ่ เป็นอกีจุดส าคญัทีน่ักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจ เพราะตามประวตักิารเกดิขึน้กค็อื เป็นต้นโพธิท์ี่
น ามาจากประเทศอนิเดยี ทีไ่ดร้บัมอบจากนายกรฐัมนตรอีนิเดยี และมคีวามเชื่อกนัว่า นอกจากนี้ยงัมตี้นมหาโพธิต์้นน้ีเป็นต้นทีม่จีุดก าเนิด
สบืต่อจากตน้โพธิท์ีเ่จา้ชายสทิธตัถะประทบันัง่ตรสัรู ้มกีารสรา้งฐานลอ้มตน้โพธิไ์ว ้และประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ 
น าท่านเดนิทางชม โบสถใ์หญ่ฮานอย (HA NOI CATHERDRAL) หรอืโบสถ์เซนต์โจเซฟ ถูกสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษ 19 เป็นหนึ่งใน
สถาปตัยกรรมทีโ่ดดเด่นของครสิต์ศาสนาและเป็นการผสมผสานอย่างลงตวัระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก มลีวดลายแกะสลกั ลงชาดฉาบ
ทองอย่างสวยสดงดงามและมกีารผสมผสานเอกลกัษณ์วฒันธรรมพืน้บา้นของเวยีดนามเขา้ไวด้ว้ย 

เยน็ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั LAROSA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
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Day2 เมืองซาปา – เมืองซาปา – หมู่บ้านกา๊ตกา๊ต – โบสถหิ์น 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เริม่ต้นเป็นเมอืง
แห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ทีฝ่รัง่เศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานี
บนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็น
ประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่นกัท่องเทีย่ว จงึท าให้
ปจัจุบนัทีน่ี่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่
อาศยัอยู่บรเิวณน้ีกม็วีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเตม็ไปดว้ยนาขัน้บนัไดท่ามกลาง
ทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตวัอย่างมเีสน่ห ์นอกจากน้ียงัมเีทอืกเขาฟานสปีนั ทีส่งูทีสุ่ดในอนิ
โดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 
หมายเหตุ: เมอืงซาปารถใหญ่ไม่สามารถสญัจรไดน้ักท่องเทีย่วต้องเดนิเทา้ท่องเทีย่ว
ภายในเมอืงเท่านัน้ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูหมอ้ไฟ + ไวน์แดง 

 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกา๊ตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านของ
ชาวเขาเผ่ามง้ อยู่ห่างจากเมอืงซาปาประมาณ 2-3 กโิลเมตร เราสามารถเขา้ไปเยีย่มชมวถิี
ชวีติชาวเขา บ้านเรอืนและการแต่งกาย ที่ยงัคงอนุรกัษ์เอาไว้เป็นอย่างด ีการมาที่หมู่บ้าน
แห่งนี้ไม่เพยีงแต่ไดพ้บกบัวถิชีวีติขาวเขาเท่านัน้ กจิกรรมทีต่อ้งไม่พลาดคอืการเดนิไปชมนา
ขัน้บนัได และววิสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปาหมายเหตุ: 
ท่านสามารถซือ้ขนมไปแจกเดก็ในหมู่บา้นได ้หรอือาหารกึง่ส าเรจ็รปู 



            2303-2601-ZGHAN2215VN                                                  www.smileytour.com                                                                  Page 7 of 14 

 

 
น าท่านถ่ายรปู โบสถหิ์น (STONE CHURCH) อกีหนึ่งแลนดม์ารก์ส าคญัของซาปาทีต่อ้งไป
เชค็อนิ เป็นโบสถ์หนิที่สรา้งขึน้โดยชาวฝรัง่เศส เนื่องจากครัง้ทีเ่ป็นเมอืงอาณานิคม มชีาว
ฝรัง่เศสมาอาศยัอยู่เมอืงซาปาจ านวนมาก จงึเป็นโบสถ์ส าคญัของเมอืงนี้ทีใ่ชใ้นการร่วมพธิี
มสิซา ถึงแมว้่าในตอนนี้ชาวฝรัง่เศสจะย้ายกลบัไปแลว้ แต่โบสถ์แห่งนี้กไ็ดร้บัการอนุรกัษ์
เอาไวเ้ป็นอย่างดแีละชาวซาปาทีเ่ป็นคาทอลคิกย็งัคงใชง้านอยู่จนปจัจุบนั 

เยน็ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 
 
 

 
 

Day3 นัง่รถราง – นัง่กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมารเ์กต็ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน นัง่รถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สดุจากสถานีซาปา สูส่ถานีกระเชา้เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซปีนัระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร 
ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทา อกีทัง้ยงัไดเ้หน็ววิของทุ่งนาจากรถรางนี้ หมายตุ: รวมค่ารถไฟแลว้ 
น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึน้สูฟ่านซปินัยอดเขาสงูสดุแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโด เป็นกระเชา้ไฟฟ้า 3 สายแบบ
ไม่หยุดพกั ขนาดใหญ่จุไดก้ว่า 30 คน มคีวามยามประมาณ 6,200 เมตร หรอื ราว 6 กโิลเมตร 
น าท่านเดนิทางสู ่ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะไดพ้บแลนดม์ารค์จุดทีส่งูทีส่ดุมขีอ้ความ FANSIPAN 3.143 M หมายถงึ 'คุณคอื
ผูพ้ชิติยอดฟานซปินัหลงัคาแห่งอนิโดจนี' ท่านยงัจะไดช้มววิพาโนราม่า 360 องศา พรอ้มกบับรรยากาศหนาวเยน็ หมายเหตุ: ไม่รวมค่า
รถรางขึน้ยอดเขา  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเชค็อนิทีเ่ทีย่วใหม่แห่งเมอืงซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรปูใหม่แห่งเมอืงซาปา มกีารจ าลอง
ไฮไลทข์องทีเ่ทีย่วแต่ละทีม่ารวมไวใ้หท้่านไดถ่้ายรปูท่ามกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากนี้ยงัมเีครื่องดืม่จ าหน่ายใหท้่านได้
พกัดื่มเครื่องดื่ม และยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสดุฟิน 

   
เยน็ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดเลิฟมารเ์กต็ (LOVE MARKET) มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่่าจะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม 
กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 
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Day4 น ้าตกสีเงิน – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม น ้าตกสีเงิน (Silver Waterfall) น ้าตกสเีงนิสญัลกัษณ์
แห่งเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากตัวเมืองซาปา 12 
กโิลเมตร เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามมาก สงู 100 กว่าเมตร สามา
ถมองเหน็ความงานไดแ้มร้ะยะไกล เพราะทีน่ี่น ้าทีไ่หลลงมาเป็นขัน้ๆ 
มคีวามโดดเด่น อกีทัง้น ้าตกซลิเวอร์ยงัมคีวามเชื่อจนิตนาการกนัไป
ว่าน ้ าตกเหมือนมังกรสีขาวก้มลงมองลงมาจากท้องฟ้า หากมา
เวียดนาม แล้วมาเยือนน ้าตกซิลเวอร์แห่งซาปา จะได้พบกบัความ
งามแห่งธรรมชาตทิีไ่ม่มวีนัลมืเลอืน 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงหล่าวกาย (LAO CAI) เพื่อถ่ายรูปกบั ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน อกีทัง้ยงัมสีนิคา้ทอ้งถิน่ทีท่่าน
สามารถเยีย่มชมไดจ้ากทีแ่ห่งนี้ หลงัจากนัน้น าท่านชมสนิคา้ OTOP เยื่อไผ ่

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบั เมืองฮานอย (HANOI) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ 

ฮานอย หมายถงึตอนตน้ของแมน่ ้า ตัง้อยู่ตอนตน้บนลุ่มแม่น ้าแดง เมื่อวนัที ่29 พฤษภาคม 2551 ไดม้กีารขยายเขตฮานอยไปอกี โดย
ครอบคลุมบรเิวณมากกว่าเดมิถงึ 3 เท่า เพื่อรองรบัการเตบิโตของเมอืง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง)  
อสิระท่านชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ รา้น
กาแฟ หรอืมุมถ่ายรปูสวยๆ มากมาย 

เยน็ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั LAROSA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
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Day5 สสุานโฮจิมินห ์– สนามบินนอยไบ – สนามบินสวุรรณภมิู 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตัง้อยู่ที่จตุัรสับาดิงห์ จตุัรสักลางเมืองนี้เป็นที่
ประธานาธบิดโีฮจมินิหอ์่านค าประกาศอสิรภาพเวยีดนามจากฝรัง่เสสต่อหน้าชาวเวยีดนามทีม่าชุมนุมกนัอยู่ในจตุัรสัมากกว่า 500,000 คน 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเชา้สู ่สนามบินนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 

12.35 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิที ่VN615 
14.45 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
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