
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

วันที่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหวาบิ่ญ – เมือง
มกโจว – สะพานกระจก    

MUONG THANH HOTEL 
หรือเทียบเทา  

2 ไรชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคนืดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย    
MOONVIEW HOTEL 
หรือเทียบเทา  

3 
เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – โมอานา ซาปา คา
เฟ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถหิน – ตลาดเลิฟมารเก็ต 

   
SAPA CHARM HOTEL 
หรือเทียบเทา  

4 
เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดียเฉินกวก– โบสถใหญฮานอย – สนามบินนอยไบ 
– สนามบินสุวรรณภูมิ 

    

** รายการขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ** 



 

 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหวาบิ่ญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก 

05.00 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI SMILE โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ 
อำนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน  

07.45 นำทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE560 
09.35 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางทองเที่ยวตาม

รายการ 
 นำทานเดินทางสู เมืองฮหวาบิ่ญ (HOA BINH) เปนจังหวัดที่เปนภูเขาของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เพื่อแวะ

รับประทานอาหาร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 

นำทานเดินทางสู เมืองมกโจว (MOC CHAU) เมืองที่อยูทามกลาง
หุบเขา อากาศบริสุทธิ์และมีความสวยสดงดงามของธรรมชาติ เปน
เมืองในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เปนเมืองท่ีมีอากาศเย็นสบาย 
ๆ ตลอดทั้งป และดวยเหตุนี้ทำใหที่นี ้เปนแหลงเพราะปลูกดอกไม
นานาชนิด จนไดรับฉายาวาเมืองแหงดอกไมนานาพันธุ  ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
นำทานเดินทางสู สะพานกระจก (BACH LONG) ที่มีขนาดยาวที่สุด
ในโลก ทางจะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเซินลา (SON LA) สะพานท่ี
มีชื่อวา “บาจลอง” มีความยาว 632 เมตร สะพานตั้งอยูระหวางปา
หุบเขาที่มกโจว ชื่อของสะพานมีความหมายวามังกรขาว สะทอนผาน
วัสดุที่ทำสะพานเปนโลหะที่มีสีขาวยึดพื้นดวยกระจกใส มีความสูง
จากพื้นดินราว 150 เมตร รองรับนักทองเที่ยวไดครั้ง 450 คนพ้ืน
กระจกทำจากกระจกเทมเปอร เปนกระจกนิรภัยชนิดนึงที่ผลติดจาก
บริษัทแชง โกแบง จากประเทศฝรั่งเศส วิวโดยรอบสะพานกระจกนี้
โอบลอมไปดวยภูเขาและหุบเขา สะพานดังกลาวกำลังถูกบันทึกใน 
Guinness World Records เนื่องจากเปนสะพานที่ยาวที่สุดในโลก
ทุบสถิติทุกสะพานท่ีเคยมีมา 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



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

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นำทานเดินทางสู ไรชามกโจว เปนเอกเอกลักษณของเมืองมกโจวท่ีไมควรพลาด ไรชาแหงนี้นอกจากทานจะไดสัมผัสอากาศธรรมชาติ ทานยังไดพบกับ
ไรชารูปทรงแปลกตาตางๆ และท่ีเปนท่ีโดดเดนมากท่ีสุดก็คือรูปทรงหัวใจ ท่ีไรชาแหงนี้ยังมีผลิตภัณฑทองถิ่งใหทานไดเลือกซ้ืออีกดวย 
หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู เมืองฮานอย (HANOI) ตั้งอยูตอนตนอยูบนลุมแมน้ำแดง ปฐมกษัตริยราชวงศลี้สถาปนาขึ้นเปนเมืองหลวงในป พ.ศ. 
1553 โดยใชชื่อวา ทังล็อง แปลวา มังกรเหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริยราชวงศเหงียนไดยายเมือหลวงไปอยูเมืองเวเมื่อตกเปนสวนหนึ่งของอินโด
จีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเปนเมืองหลวงอยางเปนทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยก
ออกเปนสองประเทศ โดยฮานอยเปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเปนเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามใน
ปจจบุัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4  ชม.) 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นำทาน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนีมี้ตำนานกลาววา ในสมัยท่ีเวียดนามทำสงครามสู
รบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทำใหเกิดความทอแทพระทัย เม่ือ
ไดมาลองเรือท่ีทะเลสาบแหงนี้ ไดมีเตาขนาดใหญตัวหนึ่งไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองคไดรับดาบมา
นั้น พระองคไดกลับไปทำสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำใหบานเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนำดาบมาคนื 
ณ ทะเลสาบแหงนี ้  

นำทานชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแหงนี้มีอีกชื่อวัด 
วัดเนินหยก ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปตยกรรมแบบจีนและตะพาบในตำนาน 
ซึ่งเชื่อกันวาตะพาบตัวนี้เปนตัวที่นำดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเปนที่มาของ
ชื่อทะเลสาบคืนดาบในปจจุบัน และยังมีอนุสาวรียของ ตรันคว็อกตวน แมทัพ
ท่ีคอยสูรบกับทหารมองโกเลียในสมัยท่ีเวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระทานชอปปง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคาราคาถูกใหทานได
เลือกสรรมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ รานกาแฟ หรือ
มุมถายรูปสวยๆ มากมาย 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ท่ีพัก MOONVIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 



 
 

Day3 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – โมอานา ซาปา คาเฟ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถหิน – 
ตลาดเลิฟมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางตอสู เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูในขณะนั้นไดมา
สรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเปนท่ี
รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทำใหปจจุบันที่นี่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตท่ี
นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ี
ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญไมสามารถสัญจรนักทองเที่ยวอาจตองเดิน
เทาทองเท่ียวภายในเมือง 
 
นำทาน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชา
เพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซีปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทา อีกท้ังยังไดเห็นวิวของทุงนาจากรถรางนี้ 

 
นำทาน นั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโด เปนกระเชาไฟฟา 3 สายแบบไมหยุดพัก ขนาด
ใหญจุไดกวา 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

 
นำทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN) ทานจะไดพบแลนดมารคจุดท่ี
สูงที่สุด มีขอความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผูพิชิตยอดฟานซิปน
หลังคาแหงอินโดจีน ' ทานยังจะไดชมวิวพาโนรามา 360 องศา พรอมกับ
บรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไมรวมคารถรางขึ ้นยอดเขาขาละประมาณ 
5USD 

 
 



 
 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นำทานเช็คอินที่เที่ยวใหมแหงเมืองซาปา โมอานา ซาปา คาเฟ (MOANA SAPA CAFÉ) เปนจุดถายรูปใหมแหงเมืองซาปา จำลองไฮไลทของที่เที่ยวแตละ

ที่มารวมไวใหทานไดถายรูปทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหนายใหทานไดพักดื่มเครื่องด่ืม และยังได
เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับบรรยากาศสุดฟน 

   

 
นำทานชม ทะเลสาบเมืองซาปา (SAPA LAKE) เปนทะเลสาบกลางเมืองซาปาให
ทานไดถายรูปเช็คอินเมืองในสายหมอกท่ีสวยงาม 
นำทานถายรูปเช็คอินกลางเมืองซาปา โบสถหิน (THE STONE CHURCH) เปน
โบสถฝรั่งเศสที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ.1895 มีความโดดเดนสวยงาม ดวยวัสดุอิฐสี
น้ำตาลแดง ท่ีนี่จะนิยมถายภาพตอนกลางคืนท่ีมีการเปดไฟสีสองสวาง 
อิสระชอปปง ตลาดเลิฟมารเก็ต (LOVE MARKET) มีสินคาใหทานเลือกชอปปง
มากมาย ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถช
อปปงใหอยางจุใจ  

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ท่ีพัก SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 



 
 
Day4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดียเฉินกวก– โบสถใหญฮานอย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 บอกลาเมืองแหงขุนเขาและสายหมอก นำทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย (HANOI) ผานเสนทางเดิมใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 

นำทานเดินทางชม เจดียเฉินกวก (TRAN AUOC PAGODA) เปน
วัดที่อยูใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกลชิดกับทะเลสาบตะวันตกของ
เมืองฮานอย สรางดวยสถาปตยกรรมจีนโบราณ มีความรมรื่น และ
บรรยากาศดี จึงเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและ
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตนมหาโพธิ ์ใหญ เปนอีกจุดสำคัญท่ี
นักทองเที่ยวใหความสนใจ เพราะตามประวัติการเกิดขึ้นก็คือ เปนตน
โพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดีย ที่ไดรับมอบจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย 
และมีความเชื่อกันวา นอกจากนี้ยังมีตนมหาโพธิ์ตนนี้เปนตนที่มีจุด
กำเนิดสืบตอจากตนโพธิ์ที ่เจาชายสิทธัตถะประทับนั่งตรัสรู มีการ
สรางฐานลอมตนโพธิ์ไว และประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญ 
นำทานเดินทางชม โบสถใหญฮานอย (HA NOI CATHERDRAL) 
หรือโบสถเซนตโจเซฟ ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษ 19 เปนหนึ่งใน
สถาปตยกรรมท่ีโดดเดนของคริสตศาสนาและเปนการผสมผสานอยาง
ลงตัวระหวางตะวันออกกับตะวันตก มีลวดลายแกะสลัก ลงชาดฉาบ
ทองอยางสวยสดงดงามและมีการผสมผสานเอกลักษณวัฒนธรรม
พ้ืนบานของเวียดนามเขาไวดวย 

 

 
ค่ำ บริการอาหารวางขนมปงฝรั่งเศสสไตลเวียดนาม BANH MY  
หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
20.45 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE565 
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

  



 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร 

พักหองละ 2-3 ทาน 
หองพักเด่ียว 

08 – 11 กันยายน 2565 18,990 4,000 

22 – 25 กันยายน 2565 18,990 4,000 

20 – 23 ตุลาคม 2565 18,990 4,000 

21 – 24 ตุลาคม 2565 19,990 4,000 

03 – 06 พฤศจิกายน 2565 18,990 4,000 

10 – 13 พฤศจิกายน 2565 18,990 4,000 

17 – 20 พฤศจิกายน 2565 18,990 4,000 

24 – 27 พฤศจิกายน 2565 18,990 4,000 

02 – 05 ธันวาคม 2565 19,990 4,000 

09 – 12 ธันวาคม 2565 19,990 4,000 

15 – 18 ธันวาคม 2565 18,990 4,000 

22 – 25 ธันวาคม 2565 18,990 4,000 

24 – 27 ธันวาคม 2565 19,990 4,000 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 21,990 5,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 21,990 5,000 

** ราคาจอยแลนดไมเอาต๋ัวเครื่องบิน (JOIN LAND) ลดจากราคาทัวร 5,000 บาท ** 

 

** ราคาขางตนรวมคาภาษนี้ำมันทีป่รับขึน้เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ของสายการบิน THAI SMILE แลว ** 
 

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 กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนำเทานั้น 
4. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 
5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวน

นี้ดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 
6. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนสวนลดหรือเงินสดได 
7. เงื่อนไขกรมธรรมเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเปนผูพิจารณา 



 



 



 



 


