
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย 

– เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก 
   

MUONG THANH 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
 

2 
ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – 

วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย 
   

MOONVIEW 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขา

ฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบเมืองซา

ปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 

   

SAPA CHARM 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
 

4 

เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดีย์เฉินก๊วก– โบสถ์

ใหญ่ฮานอย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 

    

** รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว –  
           สะพานกระจก 
05.00 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE โดยมีเจา้หนา้ท่ี เลทส์โกกรุ๊ป 

ใหก้ารตอ้นรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหแ้ก่ท่าน  
07.45  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE560 
09.35 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวยีดนาม  หลงัจากนั้นน าผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง  รับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากนั้นออก

เดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮหว่าบิ่ญ (HOA BINH) เป็นจงัหวดัท่ีเป็นภูเขาของประเทศเวยีดนาม ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ เพื่อแวะรับประท่านอาหาร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมกโจว (MOC CHAU) เมืองท่ีอยูท่่ามกลาง
หุบเขา อากาศบริสุทธ์ิและมีความสวยสดงดงามของธรรมชาติ เป็น
เมืองในภาคเหนือของประเทศเวยีดนาม เป็นเมืองท่ีมีอากาศเยน็
สบาย ๆ ตลอดทั้งปี และดว้ยเหตุน้ีท าใหท่ี้น้ีเป็นแหล่งเพราะปลูก
ดอกไมน้านาชนิด จนไดรั้บฉายาวา่เมืองแห่งดอกไมน้านาพนัธ์ุ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานกระจก (BACH LONG) ท่ีมีขนาดยาว
ท่ีสุดในโลก ทางจะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัเซินลา (SON LA) 
สะพานท่ีมีช่ือวา่ “บาจลอง ” มีความยาว 632 เมตร สะพานตั้งอยู่
ระหวา่งป่าหุบเขาท่ีมกโจว ช่ือของสะพานมีความหมายวา่มงักรขาว 
สะทอ้นผา่นวสัดุท่ีท าสะพานเป็นโลหะท่ีมีสีขาวยดึพื้นดว้ยกระจก
ใส มีความสูงจากพื้นดินราว 150 เมตร รองรับนกัท่องเท่ียวไดค้ร้ัง 
450 คนพื้นกระจกท าจากกระจกเทมเปอร์ เป็นกระจกนิรภยัชนิดนึง
ท่ีผลติดจากบริษทัแชง โกแบง จากประเทศฝร่ังเศส ววิโดยรอบ 
  



 
สะพานกระจกน้ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและหุบเขา สะพานดงักล่าว
ก าลงัถูกบนัทึกใน Guinness World Records เน่ืองจากเป็นสะพานท่ี
ยาวท่ีสุดในโลกทุบสถิติทุกสะพานท่ีเคยมีมา 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day2 ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอ็กเซิน – ถนน 36 สาย 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชามกโจว เป็นเอกเอกลกัษณ์ของเมืองมกโจวท่ีไม่ควรพลาด ไร่ชาแห่งน้ีนอกจากท่านจะไดส้ัมผสัอากาศ
ธรรมชาติ ท่านยงัไดพ้บกบัไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และท่ีเป็นท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดก็คือรูปทรงหวัใจ ท่ีไร่ชาแห่งน้ียงัมี
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิงใหท้่านไดเ้ลือกซ้ืออีกดว้ย 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ตั้งอยูต่อนตน้อยูบ่นลุ่มแม่น ้าแดง ปฐมกษตัริยร์าชวงศล้ี์สถาปนาข้ึนเป็น
เมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช่ื้อวา่ ทงัล็อง แปลวา่ มงักรเหิน จนกระทัง่ พ.ศ. 2245 กษตัริยร์าชวงศเ์หงียนไดย้า้ยเมือหลวง
ไปอยูเ่มืองเวเ้ม่ือตกเป็นส่วนหน่ึงของอินโดจีนฝร่ังเศส ฮานอยจึงกลบัมาเป็นเมืองหลวงอยา่งเป็นทางการอีกคร้ังใน พ.ศ. 2430 
ภายหลงัไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวยีดนาม
เหนือ เม่ือรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวยีดนามในปัจจุบนั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4  ชม.) 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าววา่ ในสมยั
ท่ีเวยีดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจาก
จีนไดส้ักที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาให้
พระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บ
ชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  

 
 



  
น าท่านชม วดัหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวดัแห่งน้ีมีอีกช่ือวดั 
วดัเนินหยก ภายในวดัมีวหิารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบจีนและตะพาบใน
ต านาน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ตะพาบตวัน้ีเป็นตวัท่ีน าดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเป็น
ท่ีมาของช่ือทะเลสาบคืนดาบในปัจจุบนั  และยงัมีอนุสาวรียข์อง ตรันคว็
อกตวน แม่ทพัท่ีคอยสู้รบกบัทหารมองโกเลียในสมยัท่ีเวยีดนามถูก
มองโกเลียรุกราน 
อิสระท่านชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านได้
เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ  ร้านกาแฟ หรือ
มุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั MOONVIEW HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

Day3 เมืองซาปา – น่ังรถราง – น่ังกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบ 
           เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลฟิมาร์เกต็ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผอ่นเม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสซ่ึงปกครอง
เวยีดนามอยูใ่นขณะนั้นไดม้าสร้างสถานีบนภูเขาข้ึนในปี พ.ศ. 2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผอ่นในช่วงวนัหยดุเป็น
ประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวถีิชีวติท่ีน่าสนใจ พื้นท่ีในซาปาเตม็ไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลาง
ท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห์ นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนกัท่องเท่ียวอาจตอ้งเดินเทา้
ท่องเท่ียวภายในเมือง 
 



 
 
น าท่าน น่ังรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่
สถานีกระเชา้เพื่อข้ึนยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งสองขา้งทา อีกทั้ง
ยงัไดเ้ห็นววิของทุ่งนาจากรถรางน้ี 

 

น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า  (CABLE CAR) เพื่อข้ึนสู่ฟานซิปันยอดเขา
สูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเชา้ไฟฟ้า 3 สายแบบไม่
หยดุพกั ขนาดใหญ่จุไดก้วา่ 30 คน มีความยามประมาณ 6 ,200 เมตร หรือ 
ราว 6 กิโลเมตร 

 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะไดพ้บแลนด์
มาร์คจุดท่ีสูงท่ีสุด  มีขอ้ความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู ้
พิชิตยอดฟานซิปันหลงัคาแห่งอินโดจีน ' ท่านยงัจะไดช้มววิพาโนราม่า 
360 องศา พร้อมกบับรรยากาศหนาวเยน็ หมายเหตุ : ไม่รวมค่ารถรางข้ึน
ยอดเขาขาละประมาณ 5USD 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่แห่งเมืองซาปา  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จ า
ลองไฮไลทข์องท่ีเท่ียวแต่ละท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ่้ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองด่ืม
จ าหน่ายใหท้่านไดพ้กัด่ืมเคร่ืองด่ืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ พร้อมกบับรรยากาศสุดฟิน 
 
 
 
 



 
 

   
 
น าท่านชม ทะเลสาบเมืองซาปา (SAPA LAKE) เป็นทะเลสาบกลาง
เมืองซาปาใหท้่านไดถ่้ายรูปเช็คอินเมืองในสายหมอกท่ีสวยงาม 
น าท่านถ่ายรูปเช็คอินกลางเมืองซาปา โบสถหิ์น (THE STONE 
CHURCH) เป็นโบสถฝ์ร่ังเศสท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1895 มีความโดด
เด่นสวยงาม ดว้ยวสัดุอิฐสีน ้าตาลแดง ท่ีน่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนท่ี
มีการเปิดไฟสีส่องสวา่ง 
อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดเลฟิมาร์เกต็ (LOVE MARKET) มีสินคา้ใหท้่าน
เลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า 
รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั SAPA CHARM HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

Day4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดย์ีเฉินก๊วก– โบสถ์ใหญ่ฮานอย – สนามบินนอยไบ – 
           สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

บอกลาเมืองแห่งขนุเขาและสายหมอก น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ผา่นเส้นทางเดิมใชร้ะยะเวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชัว่โมง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเดินทางชม เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN AUOC 
PAGODA) เป็นวดัท่ีอยูใ่จกลางเมืองของเวยีดนาม ใกลชิ้ด
กบัทะเลสาบตะวนัตกของเมืองฮานอย สร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มร่ืน และบรรยากาศดี จึง
เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งท่ีช่ืนชมความงามและมี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ตน้มหาโพธ์ิใหญ่ เป็นอีก
จุดส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ เพราะตามประวติั
การเกิดข้ึนก็คือ เป็นตน้โพธ์ิท่ีน ามาจากประเทศอินเดีย ท่ี
ไดรั้บมอบจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย และมีความเช่ือกนัวา่ 
นอกจากน้ียงัมีตน้มหาโพธ์ิตน้น้ีเป็นตน้ท่ีมีจุดก าเนิดสืบต่อ
จากตน้โพธ์ิท่ีเจา้ชายสิทธตัถะประทบันัง่ตรัสรู้ มีการสร้าง
ฐานลอ้มตน้โพธ์ิไว ้และประดิษฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ 
น าท่านเดินทางชม โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI 
CATHERDRAL) หรือโบสถเ์ซนตโ์จเซฟ ถูกสร้างข้ึนใน
ปลายศตวรรษ 19 เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นของ
คริสตศ์าสนาและเป็นการผสมผสานอยา่งลงตวัระหวา่ง
ตะวนัออกกบัตะวนัตก มีลวดลายแกะสลกั ลงชาดฉาบทอง
อยา่งสวยสดงดงามและมีการผสมผสานเอกลกัษณ์
วฒันธรรมพื้นบา้นของเวยีดนามเขา้ไวด้ว้ย 

 

 

ค ่า  บริการอาหารวา่งขนมปังฝร่ังเศสสไตลเ์วยีดนาม BANH MY  
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

20.45  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE565 
22.35  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 



 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร ์

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ห้องพักเดี่ยว 

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 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 22,990 5,000 

   

** ราคาจอยแลนด์ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (JOIN LAND) ลดจากราคาทัวร์ 5,000 บาท ** 

 

** ราคาข้างต้นร่วมค่าภาษีน้ํามันที่ปรับขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ของสายการบิน 

THAI SMILE แล้ว ** 

 

อัตราค่าบริการสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท / ท่าน* 



 

 

 

สําคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา  ท่านละ 5 ,000 

บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ 

ราคาทัวร์พิเศษต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านั้น  

2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนํา

เท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทํา

ความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 

7. เง่ือนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา 



 



 



 



 


