
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
  

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – 
เมืองมกโจว – ไร่ชารูปหัวใจ    

MUONG THANH  
MOC CHAU HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

2 มกโจว – สะพานกระจก – เมืองนิงห์บิงห์    
HOA LU HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

3 ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต    
AZURE SAPA HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

4 
นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสี
เงิน   

หม้อไฟ 
ไวน์แดง 

AZURE SAPA HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

5 
โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณ
ภูมิ     

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ** 



 
 

 

 

BKK  HAN HAN  BKK 
  

WE560 07.45 09.35 WE565 20.40 22.30 
** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 
ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

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 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
ราคาทัวร์ไม่รวมต่ัวเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 
สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวัน

เดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านัน้  
2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมี

การปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะน าเท่านัน้ 
4. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
5. ในกรณีท่ีภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ด้วยตัว

ท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 

7. เง่ือนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา 

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) 

               เท่ียวบินท่ี        เวลาออก                 เวลาถึง                เท่ียวบินท่ี        เวลาออก                 เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – ไร่ชารูปหัวใจ 
05.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ 

อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน  
07.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE560 (บริการอาหารและเครื่องด่ืม) 
09.35 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตาม

รายการ 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮหว่าบ่ิญ (HOA BINH) เป็นจังหวัดที่เป็นภูเขาของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เพ่ือแวะ

รับประท่านอาหาร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมกโจว (MOC CHAU) เมืองที่อยู่ท่ามกลาง
หุบเขา อากาศบริสุทธิ์และมีความสวยสดงดงามของธรรมชาติ เป็ น
เมืองในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบาย 
ๆ ตลอดทั ้งปี และด้วยเหตุนี ้ทำให้ท ี่นี้ เป ็นแหล่งเพราะปลูกดอกไม้
นานาชนิด จนได้รับฉายาว ่าเมืองแห่งดอกไม้นานาพันธ ุ์ ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชารูปหัวใจ (TEA FARM) เป็นเอกเอกลักษณ์
ของเมืองมกโจวที่ไม่ควรพลาด ไร่ชาแห่งนี้นอกจากท่านจะได้สั มผัส
อากาศธรรมชาติ ท่านยังได้พบกับไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และที่
เป็นที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือรูปทรงหัวใจ ที่ไร่ชาแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่งให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
  
  



 
 

 
 

Day2 มกโจว – สะพานกระจก – เมืองนิงห์บิงห์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ สะพานกระจก (BACH LONG) ที่มีขนาดยาวที่สุดในโลก ทางจะวัน
ตกเฉียงเหนือของจังหวัดเซินลา (SON LA) สะพานที่มีชื่อว่า “บาจลอง” มีความยาว 
632 เมตร สะพานตั้งอยู่ระหว่างป่าหุบเขาที่มกโจว ชื่อของสะพานมีคว ามหมายว่า
มังกรขาว สะท้อนผ่านวัสดุที่ทำสะพานเป็นโลหะที่มีสีขาวยึดพ้ืนด้วยกระจกใส มีความ
สูงจากพ้ืนดินราว 150 เมตร รองรับนักท่องเที่ยวได้คร้ัง 450 คนพ้ืนกระจกทำจาก
กระจกเทมเปอร์ เป็นกระจกนิรภัยชนิดนึงที่ผลติดจากบริษัทแชง โกแบง จากประเทศ
ฝร่ังเศส วิวโดยรอบสะพานกระจกนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาและหุบเขา สะพานดังกล่าว
กำลังถูกบันทึกใน Guinness World Records เนื่องจากเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลก
ทุบสถิติทุกสะพานที่เคยมีมา  
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINH BINH) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า 

“ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็ นเมือง
ศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก HOA LU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
  



 
 

 
 

Day3 ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ท่าเ รือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ (NINH BINH BOAT) เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดัง “KONG SKULL 
ISLAND” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพ้ืนที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหล
ลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้ เห็นการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นำท่านล งเรือล่องไปตามสายธารแห่ง
ธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หว่ างการ
เดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่านท้องน้ ำ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 
สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยง ามมากแห่งหนึ่ งของ
เวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที่นี้ได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ  

   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เร่ิมต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเม่ือคร้ังที่ฝร่ังเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้ มา

สร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นที่
รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็ มีวิถีชีวิตที่
น่าสนใจ พ้ืนที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่ สุดในอินโดจีนที่
ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนักท่องเที่ยวอาจต้อง
เดินเท้าท่องเที่ยวภายในเมือง 



 
 

 อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า 
ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
 
Day4 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – โบสถ์หิน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
นำท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานี
กระเช้าเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้
สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกทั้งยังได้เห็นวิว
ของทุ่งนาจากรถรางนี้ 

 

 
นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพ่ือขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเข าสูงสุ ด
แห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก 
ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 
กิโลเมตร 

 



 
 

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์ค
จุดที่สูงที่สุด มีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอด
ฟานซิป ันหลังคาแห่งอินโดจีน ' ท่านย ังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา 
พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเข าขาละ
ประมาณ 150,000-270,000 ดงเวียดนาม 

 
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 
  



 
 

 
 

 

 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) หมู่บ้านชาวเขา
เผ ่าม้งดำ ชมว ิถ ีชีวิตความเป็นอยู ่ของชาวเขาในหมู ่บ้านน ี ้และชมแปลงนาข ้าวแบบ
ขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไปแจกเด็ กใน
หมู่บ้านได้ หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป 

 
นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุด
ในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มี
บันไดให้ท่านได้เดินเข้าไปใกล้ๆน้ำตกสัมผัสละอองน้ำผ่านสายลมที่พัดกระทบ
หน้า เหมิอนเป็นการชาร์จพลังบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกาย 
นำท่านถ่ายรูปเช็คอินกลางเมืองซาปา โบสถ์หิน (THE STONE CHURCH)  
เป็นโบสถ์ฝร่ังเศสที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ด้วยวัสดุ
อิฐสีน้ำตาลแดง ที่นี่จะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสีส่องสว่าง  
 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง 
ที่พัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
  



 
 

 
 

Day5 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยว
แต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเคร่ื องดื่ม และยังได้
เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน 

   

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 
1553 โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เม่ือตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโด
จีนฝร่ังเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกคร้ังใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยก
ออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เม่ือรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวีย ดนามใน
ปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

20.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE565 
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 


