
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม เชา เท่ียง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมือง
ฮานอย – เมืองฮหวาบิ่ญ – เมืองมกโจว – ไรชา
รูปหัวใจ 

   

MUONG 
THANH  

MOC CHAU 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 

2 มกโจว – สะพานกระจก – เมืองนิงหบิงห    HOA LU HOTEL
หรือเทียบเทา 

3 ลองเรือนิงหบิงห – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร
เก็ต 

   

AZURE SAPA 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 

4 น่ังรถราง – น่ังกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน 
– หมูบานกาตกาต – นํ้าตกสีเงิน 

  หมอไฟ 
ไวนแดง 

AZURE SAPA 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 



 
  

5 โมอานา ซาปา คาเฟ – เมืองฮานอย – สนามบิน
โหนยบาย – สนามบินสุวรรณภูมิ 

    

** รายการทัวรขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** 



 
 
 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

WE560 07.45 09.35 WE565 20.40 22.30 
** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลทท่ีคอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุก

ครั้ง ** 

 

วันเดนิทาง 

ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก 
ไมมเีตยีง 

อายุไมเกนิ 12 ป 

ราคา 
หองพักเดี่ยว

29 มี.ค. 02 เม.ย. 2566 21,990 20,990 4,900 

05 – 09 เมษายน 2566 21,990 20,990 4,900 

12 – 16 เมษายน 2566 23,990 22,990 4,900 

13 – 17 เมษายน 2566 24,990 23,990 4,900 

14 – 18 เมษายน 2566 23,990 22,990 4,900 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 
2566 

22,990 21,990 4,900 

01 – 05 พฤษภาคม 
2566 

22,990 21,990 4,900 

03 – 07 พฤษภาคม 
2566 

22,990 21,990 4,900 

01 – 05 มิถุนายน 2566 21,990 20,990 4,900 

03 – 07 มิถุนายน 2566 21,990 20,990 4,900 
อัตราคาบรกิารสําหรบัเด็กอายุไมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

โปรแกรมเดนิทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน THAI

               เท่ียวบนิที ่        เวลาออก                            เท่ียวบินที่       เวลาออก               

อัตราคาบริการ 



ราคาทัวรไมรวมตัว่เครื่องบินลดจากราคาทัวร 4,000 บาท 
อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

 
สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทาํการจองลว่งหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระสว่นทีเ่หลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณี

วนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือ ราคาทัวรพิเศษตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้  
2. อตัราค่าบรกิารน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่าํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่น

การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเทา่นัน้ 
4. ระหวา่งท่องเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 
5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ย

ตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 
6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหวาบิ่ญ – เมือง

มกโจว – ไรชารูปหัวใจ 
05.00 พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI SMILE 

โดยมีเจาหนาท่ี เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน  
07.45 นําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี 

WE560 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม) 
09.35 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมือง รับ

กระเปาสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางทองเท่ียวตามรายการ 



 นําทานเดินทางสู เมืองฮหวาบิ่ญ (HOA BINH) เปนจังหวัดท่ีเปนภูเขาของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู
ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เพ่ือแวะรับประทานอาหาร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
นําทานเดินทางสู เมืองมกโจว (MOC CHAU) 
เมืองท่ีอยูทามกลางหุบเขา อากาศบริสุทธิ์และ
มีความสวยสดงดงามของธรรมชาติ เปนเมือง
ในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เปนเมือง
ท่ีมีอากาศเย็นสบาย ๆ ตลอดท้ังป และดวย
เหตุน้ีทําใหท่ีน้ีเปนแหลงเพราะปลูกดอกไม
นานาชนิด จนไดรับฉายาวาเมืองแหงดอกไม
นานาพันธุ ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
นําท านเ ดินทางสู  ไรชารูปหั วใจ  (TEA 
FARM) เปนเอกเอกลักษณของเมืองมกโจวท่ี
ไมควรพลาด ไรชาแหงน้ีนอกจากทานจะได
สัมผัสอากาศธรรมชาติ ทานยังไดพบกับไรชา
รูปทรงแปลกตาตางๆ และท่ีเปนท่ีโดดเดนมาก
ท่ีสุดก็คือรูปทรงหัวใจ ท่ีไรชาแหง น้ียังมี
ผลิตภัณฑทองถ่ิงใหทานไดเลือกซ้ืออีกดวย 

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



 

Day2 มกโจว – สะพานกระจก – เมืองนิงหบิงห 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สะพานกระจก (BACH LONG) ท่ีมี
ขนาดยาวท่ีสุดในโลก ทางจะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดเซินลา (SON LA) สะพานท่ีมีชื่อวา “บาจลอง” มี
ความยาว 632 เมตร สะพานต้ังอยูระหวางปาหุบเขาท่ี
มกโจว ชื่อของสะพานมีความหมายวามังกรขาว สะทอน
ผานวัสดุ ท่ีทําสะพานเปนโลหะท่ีมีสีขาวยึดพ้ืนดวย
กระจกใส มีความสูงจากพ้ืนดินราว 150 เมตร รองรับ
นักทองเท่ียวไดคร้ัง 450 คนพ้ืนกระจกทําจากกระจก
เทมเปอร เปนกระจกนิรภัยชนิดนึงท่ีผลติดจากบริษัท
แชง โกแบง จากประเทศฝร่ังเศส วิวโดยรอบสะพาน
กระจกน้ีโอบลอมไปดวยภู เขาและหุบเขา สะพาน
ดังกลาวกําลังถูกบันทึกใน Guinness World Records 
เน่ืองจากเปนสะพานท่ียาวที่สุดในโลกทุบสถิติทุกสะพาน
ท่ีเคยมีมา  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห (NINH BINH) เมืองเกาแกท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ี

ชุมนํ้าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา “ฮาลองบก” เปนเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ท้ัง
เทือกเขา เนินเขาหินปูน ท่ีราบต่ํา และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมือง
ศักดิ์สิทธ์ิ คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยต้ังฐานทัพข้ึนท่ีน่ีเปนแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  



ท่ีพัก HOA LU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
  



 
Day3 ลองเรือนิงหบิงห – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมารเก็ต 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห (NINH BINH BOAT) เปนแหลงทองเท่ียว และยังเปน
สถานท่ีถายทําภาพยนตชื่อดัง “KONG SKULL ISLAND” ตั้งอยูทางตอนใตของสามเหล่ียมปาก
แมนํ้าแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห เปนพ้ืนท่ีท่ีมีท้ังภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมนํ้าหลายสาย
ไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตนํ้า และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานท่ีแหงน้ีงดงามนา
ชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําให
สถานท่ีแหงน้ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําทานลงเรือลอง
ไปตามสายธารแหงธาราท่ีไหลเย็น ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขา
สองฝงแมนํ้า ซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระ หวางการเดินทางหลายทาน
เปรียบเหมือน กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ลองผานทองนํ้า ชม
ทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคา
บางสลับกันไป เปนสถานท่ีทองเทียวทางธรรรมชาติท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงของเวียตนาม ทิวทัศน
ความสวยงามของท่ีน้ีไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แหงน้ีเร่ิมตนเปนเมืองแหงการพักผอนเม่ือครั้ง

ท่ีฝร่ังเศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยูในขณะนั้นไดมาสรางสถานีบนภูเขาข้ึนในป พ.ศ.2465 จากน้ัน
จึงเร่ิมมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเปน
ท่ีรู จักกันในหมูนักทองเท่ียว จึงทําใหปจจุบันท่ีน่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจาก



บรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีนาสนใจ พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปดวย
นาข้ันบันไดทามกลางท่ีลาดไหลเขาท่ีทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปน ท่ีสูง
ท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดับนํ้าทะเล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) 
หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญไมสามารถสัญจรนักทองเท่ียวอาจตองเดินเทาทองเท่ียวภายในเมือง 

 อิสระชอปปง ตลาดเลิฟมารเก็ต (LOVE MARKET) มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะ
เปนสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

Day4 นั่งรถราง – นั่งกระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – หมูบานกาตกาต – น้ําตกสี
เงิน – โบสถหิน  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
นําทาน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมสุด
จากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือข้ึนยอดเขา
ฟานซีปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะ
ไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวาง
สองขางทา อีกท้ังยังไดเห็นวิวของทุงนาจาก
รถรางน้ี 

 



 
นําทาน นั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) เพ่ือข้ึน
สูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและใน
ภูมิภาคอินโด เปนกระเชาไฟฟา 3 สายแบบไม
หยุดพัก ขนาดใหญจุไดกวา 30 คน มีความยาม
ประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร  

นําทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซิปน (FANSIPAN) 
ทานจะไดพบแลนดมารคจุดท่ีสูงท่ีสุด มีขอความ 
FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู พิชิต
ยอดฟานซิปนหลังคาแหงอินโดจีน' ทานยังจะได
ชมวิวพาโนรามา 360 องศา พรอมกับบรรยากาศ
หนาวเย็น หมายเหตุ: ไมรวมคารถรางข้ึนยอดเขา
ขาละประมาณ 150,000-270,000 ดงเวียดนาม 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
 
  



 

 

 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานกาตกาต (CAT CAT 
VILLAGE) หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบ
ขั้นบันได ท่ีสวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ทาน
สามารถซื้อขนมไปแจกเด็กในหมูบานได หรืออาหารก่ึง
สําเร็จรูป 

 
นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง สู  น้ํ า ต ก สี เ งิ น  (SILVER 
WATERFALL) เปนนํ้าตกที่สวยท่ีสุดในเมืองซาปา 
ไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซ่ึงสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน มีบันไดใหทานไดเดินเขาไปใกลๆ
นํ้าตกสัมผัสละอองนํ้าผานสายลมท่ีพัดกระทบหนา 
เหมิอนเปนการชารจพลังบริสุทธิ์เขาสูรางกาย 
นําทานถายรูปเช็คอินกลางเมืองซาปา โบสถหิน 
(THE STONE CHURCH) เปนโบสถฝ ร่ังเศสท่ี
สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1895 มีความโดดเดนสวยงาม 
ดวยวัสดุอิฐสีนํ้าตาลแดง ท่ีน่ีจะนิยมถายภาพตอน
กลางคืนท่ีมีการเปดไฟสีสองสวาง 
 

 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหมอไฟ+ไวนแดง 
ท่ีพัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 



  



 

Day5 โมอานา ซาปา คาเฟ – เมืองฮานอย – สนามบินโหนยบาย – สนามบินสุวรรณ
ภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเช็คอินท่ีเท่ียวใหมแหงเมืองซาปา โมอานา ซาปา คาเฟ (MOANA SAPA CAFÉ) เปนจุด
ถายรูปใหมแหงเมืองซาปา จําลองไฮไลทของท่ีเท่ียวแตละท่ีมารวมไวใหทานไดถายรูปทามกลาง
บรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยภูเขา นอกจากน้ียังมีเคร่ืองดื่มจําหนายใหทานไดพักดื่มเครื่องดื่ม และ
ยังไดเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พรอมกับบรรยากาศสุดฟน 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (HANOI) ตั้งอยูตอนตนอยูบนลุมแมนํ้าแดง ปฐม
กษัตริยราชวงศลี้สถาปนาข้ึนเปนเมืองหลวงในป พ.ศ. 1553 โดยใชช่ือวา ทังล็อง แปลวา มังกร
เหิน จนกระท่ัง พ.ศ. 2245 กษัตริยราชวงศเหงียนไดยายเมือหลวงไปอยูเมืองเวเม่ือตกเปนสวน
หน่ึงของอินโดจีนฝร่ังเศส ฮานอยจึงกลับมาเปนเมืองหลวงอยางเปนทางการอีกคร้ังใน พ.ศ. 2430 
ภายหลังไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเปนสองประเทศ โดยฮานอยเปน



เมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เม่ือรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเปนเมืองหลวงหน่ึงเดียวของ
เวียดนามในปจจุบัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู 
สนามบินโหนยบาย เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

20.45 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) 
เท่ียวบินท่ี WE565 

22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
  










