
 

 
 

 
 
 



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงฮหวาบิญ่ – เมอืง
มกโจว – สะพานกระจก 

05.00 พรอมกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก 
เคานเตอรสายการบิน THAI SMILE โดยมีเจาหนาที่ เลทสโก
กรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ใหแกทาน  

07.45 นําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสาย
การบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE560 

09.35 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนัน้นาํ
ผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออก
เดินทางทองเที่ยวตามรายการ 

 นําทานเดินทางสู เมืองฮหวาบิ่ญ (HOA BINH) เปนจังหวัดที่
เปนภูเขาของประเทศเวียดนาม ต้ังอยูในภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศ เพ่ือแวะรับประทานอาหาร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นําทานเดินทางสู เมอืงมกโจว (MOC CHAU) เมือง
ที่อยูทามกลางหุบเขา อากาศบริสุทธ์ิและมีความสวย
สดงดงามของธรรมชาติ เปนเมืองในภาคเหนือของ
ประเทศเวียดนาม เปนเมืองที่มีอากาศเย็นสบาย ๆ 

ตลอดทั้งป และดวยเหตุนี้ทําใหที่นี้เปนแหลงเพราะ

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย 
– เมืองฮหวาบ่ิญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก    

MUONG THANH 
HOTEL 
ห รื อ เ ที ย บ เ ท า 

 

2 
ไรชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – 
วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย    

MOONVIEW 
HOTEL 
หรือเทียบเทา  

3 
เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขา
ฟานซิปน – โมอานา ซาปา คาเฟ – ทะเลสาบเมืองซา
ปา – โบสถหิน – ตลาดเลิฟมารเก็ต 

   

SAPA CHARM 
HOTEL 
หรือเทียบเทา 

 

4 
เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดียเฉินกวก– โบสถ
ใหญฮานอย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณ
ภูมิ 

    

** รายการขางตนอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ** 



ปลูกดอกไมนานาชนิด จนไดรับฉายาวาเมืองแหง
ดอกไมนานาพันธุ ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง 
นําทานเดินทางสู 

สะพานกระจก 
(BACH LONG) 

ที่มีขนาดยาว
ที่สุดในโลก ทาง

จะวันตกเฉียง
เหนือของ

จังหวัดเซินลา 
(SON LA) 

สะพานที่มีชื่อวา “บาจลอง” มีความยาว 632 เมตร 
สะพานต้ังอยูระหวางปาหุบเขาที่มกโจว ชื่อของ

สะพานมีความหมายวามังกรขาว สะทอนผานวัสดทุี่
ทําสะพานเปนโลหะที่มีสีขาวยึดพ้ืนดวยกระจกใส มี

ความสูงจากพ้ืนดินราว 150 เมตร รองรับ
นักทองเที่ยวไดครั้ง 450 คนพ้ืนกระจกทําจาก

กระจกเทม
เปอร เปน

กระจกนิรภัย
ชนิดนึงที่ผลติด
จากบริษัทแชง 

โกแบง จาก
ประเทศฝรั่งเศส 

วิวโดยรอบ
สะพานกระจกนี้โอบลอมไปดวยภูเขาและหุบเขา 

สะพานดังกลาวกําลังถูกบันทึกใน Guinness 
World Records เนื่องจากเปนสะพานที่ยาวที่สุดใน

โลกทุบสถิติทุกสะพานที่เคยมีมา 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

Day2 ไรชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 
สาย 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ไรชามกโจว เปนเอกเอกลกัษณของเมือง

มกโจวที่ไมควรพลาด ไรชาแหงนี้นอกจากทานจะไดสัมผัส
อากาศธรรมชาติ ทานยังไดพบกับไรชารูปทรงแปลกตาตางๆ 
และที่เปนที่โดดเดนมากที่สุดก็คือรูปทรงหัวใจ ที่ไรชาแหงนี้
ยังมีผลิตภัณฑทองถิ่งใหทานไดเลือกซื้ออีกดวย 



หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (HANOI) ต้ังอยูตอนตนอยูบนลุมแมน้ําแดง ปฐม
กษัตริยราชวงศลี้สถาปนาขึ้นเปนเมืองหลวงในป พ.ศ. 1553 โดยใชชื่อวา ทังล็อง แปลวา มังกร
เหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริยราชวงศเหงียนไดยายเมือหลวงไปอยูเมืองเวเมื่อตกเปนสวน
หนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเปนเมืองหลวงอยางเปนทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 
ภายหลังไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเปนสองประเทศ โดยฮานอยเปน
เมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเปนเมืองหลวงหนึ่งเดียวของ
เวียดนามในปจจุบัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4  ชม.) 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นําทาน ชมทะเลสาบคนืดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ
แหงนี้มีตํานานกลาววา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามได
สงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแท
พระทัย เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงนี้ ไดมีเตาขนาดใหญตัวหนึ่งไดคาบดาบวิเศษมาให
พระองค เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมานั้น พระองคไดกลับไปทํา
สงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว 
พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้  

นําทานชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัด
แ ห ง นี้ มี อี ก ชื่ อ วั ด  วั ด เ นิ น ห ย ก  ภ า ย ใ น วั ด มี วิ ห า ร ที่ มี
สถาปตยกรรมแบบจีนและตะพาบในตํานาน ซึ่งเชื่อกันวา
ตะพาบตัวนี้เปนตัวที่นําดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเปนที่มาของ
ชื่อทะเลสาบคืนดาบในปจจุบัน และยังมีอนุสาวรียของ ตรันคว็
อกตวน แมทพัที่คอยสูรบกับทหารมองโกเลียในสมัยที่เวียดนาม
ถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระทานชอปปง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคาราคาถูก
ใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเปา เส้ือผา รองเทา ของที่
ระลึกตางๆ รานกาแฟ หรือมุมถายรูปสวยๆ มากมาย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก MOONVIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day3 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – โมอานา ซา
ปา คาเฟ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถหิน – ตลาดเลิฟมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้ง
ที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูในขณะนั้นไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากนั้น
จึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเปน
ที่รู จักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันที่นี่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจาก
บรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ พ้ืนที่ในซาปาเต็มไปดวย
นาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูง



ที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ําทะเล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญไมสามารถสัญจรนักทองเที่ยวอาจตองเดินเทาทองเที่ยวภายในเมือง 

 
นําทาน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุดจาก
สถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซีปน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทา อีกทั้งยังได
เห็นวิวของทุงนาจากรถรางนี ้  

นําทาน นั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) เพ่ือขึ้นสูฟาน
ซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด 
เปนกระเชาไฟฟา 3 สายแบบไมหยุดพัก ขนาดใหญจุ
ไดกวา 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ 
ราว 6 กิโลเมตร 

 
นําทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN) ทาน
จะไดพบแลนดมารค จุดที่ สู งที่ สุด  มีข อความ 
FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผูพิชิตยอดฟาน
ซิปนหลังคาแหงอินโดจีน ' ทานยังจะไดชมวิวพา
โนรามา 360 องศา พรอมกับบรรยากาศหนาวเย็น 
หมายเหตุ: ไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขาขาละประมาณ 
5USD 

 

 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นําทานเช็คอินที่เที่ยวใหมแหงเมืองซาปา โมอานา ซาปา คาเฟ (MOANA SAPA CAFÉ) เปนจุด
ถายรูปใหมแหงเมืองซาปา จําลองไฮไลทของที่เที่ยวแตละที่มารวมไวใหทานไดถายรูปทามกลาง
บรรยากาศที่โอบลอมไปดวยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจําหนายใหทานไดพักดื่มเครื่องดื่ม และ
ยังไดเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับบรรยากาศสุดฟน 

   



 
นําทานชม ทะเลสาบเมืองซาปา (SAPA LAKE) เปน
ทะเลสาบกลางเมืองซาปาใหทานไดถายรูปเช็คอินเมือง
ในสายหมอกที่สวยงาม 
นําทานถายรูปเช็คอินกลางเมืองซาปา โบสถหิน (THE 
STONE CHURCH) เปนโบสถฝรั่งเศสที่สรางมาต้ังแต
ป ค.ศ.1895 มีความโดดเดนสวยงาม ดวยวัสดุอิฐสี
น้ําตาลแดง ที่นี่จะนิยมถายภาพตอนกลางคืนที่มีการ
เปดไฟสีสองสวาง 
อิสระชอปปง ตลาดเลิฟมารเก็ต (LOVE MARKET) มี
สินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะเปนสินคา
พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถช
อปปงใหอยางจุใจ  

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

 
Day4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดียเฉนิกวก– โบสถใหญฮานอย – สนามบนินอย

ไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 บอกลาเมืองแหงขุนเขาและสายหมอก นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย (HANOI) ผานเสนทาง

เดิมใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 

 นําทานเดินทางชม เจดียเฉินกวก (TRAN 
AUOC PAGODA) เปนวัดที่อยูใจกลางเมือง
ของเวียดนาม ใกลชิดกับทะเลสาบตะวันตก
ของเมืองฮานอย สรางดวยสถาปตยกรรมจีน
โบราณ มีความรมรื่น และบรรยากาศดี จึง
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความ
งามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตนมหา
โพธ์ิใหญ เปนอีกจุดสําคัญที่นักทองเที่ยวให
ความสนใจ เพราะตามประวัติการเกิดขึ้นก็คือ 
เปนตนโพธ์ิที่นํามาจากประเทศอินเดีย ที่
ไดรับมอบจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย และมี
ความเชื่อกันวา นอกจากนี้ยังมีตนมหาโพธ์ิ
ตนนี้เปนตนที่มีจุดกําเนิดสืบตอจากตนโพธ์ิที่
เจาชายสิทธัตถะประทับนั่งตรัสรู มีการสราง
ฐ า น ล อ ม ต น โ พ ธ์ิ ไ ว  แ ล ะ ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น
พระพุทธรูปองคใหญ 

 



นําทานเดินทางชม โบสถใหญฮานอย (HA 
NOI CATHERDRAL) หรือโบสถเซนต
โจเซฟ ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษ 19 เปน
หนึ่งในสถาปตยกรรมที่โดดเดนของคริสต
ศาสนาและเปนการผสมผสานอยางลงตัว
ระหวางตะวันออกกับตะวันตก มีลวดลาย
แกะสลัก ลงชาดฉาบทองอยางสวยสดงดงาม
และมีการผสมผสานเอกลักษณวัฒนธรรม
พ้ืนบานของเวียดนามเขาไวดวย 

คํ่า บริการอาหารวางขนมปงฝรั่งเศสสไตลเวียดนาม BANH MY  
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

20.45 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ 
WE565 

22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทบัใจ 

อัตราคาบรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร 

พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรเดก็ไมมเีตยีง  
พกักับผูใหญหองละ 2-

3 ทาน 
(เดก็อายไุมเกนิ 9 ป) 

หองพกัเดีย่ว 

11 – 14 สิงหาคม 2565 18,990 17,990 4,000 
25 – 28 สิงหาคม 2565 17,990 16,990 4,000 
08 – 11 กันยายน 2565 17,990 16,990 4,000 
22 – 25 กันยายน 2565 17,990 16,990 4,000 
20 – 23 ตุลาคม 2565 17,990 16,990 4,000 
21 – 24 ตุลาคม 2565 18,990 17,990 4,000 
27 – 30 ตุลาคม 2565 17,990 16,990 4,000 

03 – 06 พฤศจิกายน 2565 17,990 16,990 4,000 
10 – 13 พฤศจิกายน 2565 17,990 16,990 4,000 
17 – 20 พฤศจิกายน 2565 17,990 16,990 4,000 
24 – 27 พฤศจิกายน 2565 17,990 16,990 4,000 

02 – 05 ธันวาคม 2565 18,990 17,990 4,000 
09 – 12 ธันวาคม 2565 18,990 17,990 4,000 
15 – 18 ธันวาคม 2565 17,990 16,990 4,000 



22 – 25 ธันวาคม 2565 17,990 16,990 4,000 
24 – 27 ธันวาคม 2565 18,990 17,990 4,000 
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 20,990 19,990 5,000 
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 20,990 19,990 5,000 
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 21,990 20,990 5,000 

** ราคาจอยแลนดไมเอาตัว๋เครือ่งบนิ (JOIN LAND) ลดจากราคาทวัร 5,000 บาท ** 

อัตราคาบริการสําหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 
*ไมรวมคาทิปมัคคุเทศก คนขับรถ และหัวหนาทัวร 1,500 บาท/ทาน * 

*ไมรวมคา ประกันสุขภาพ 200 บาท / ทาน* 
 
สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 

บาท/ทาน และชําระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือ 
ราคาทัวรพิเศษตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทานั้น  

2. อัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนํา
เทานั้น 

4. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค
วิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการ
ทัวร) 

6. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนสวนลดหรือเงินสดได 
7. เง่ือนไขกรมธรรมเปนไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันเปนผูพิจารณา 
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