
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่า
บิ่ญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก    

MUONG THANH HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

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

LAROSA HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองซาปา – นั ่งรถราง – นั ่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน –    
โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟ
มาร์เก็ต 

   
AZURE SAPA CHARM HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดีย์เฉินก๊วก– โบสถ์ใหญ่ฮานอย – 
สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 



 
 
 

 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
WE560 07.45 09.35 WE565 20.40 22.30 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทที่คอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 
ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

05 – 08 มกราคม 2566 17,990 16,990 4,000 
07 – 10 มกราคม 2566 17,990 16,990 4,000 
12 – 15 มกราคม 2566 18,990 17,990 4,000 
14 – 17 มกราคม 2566 18,990 17,990 4,000 
19 – 22 มกราคม 2566 19,990 18,990 4,000 
21 – 24 มกราคม 2566 19,990 18,990 4,000 
22 – 25 มกราคม 2566 19,990 18,990 4,000 

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 17,990 4,000 
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 17,990 4,000 
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 17,990 4,000 
11 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 17,990 4,000 
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 17,990 4,000 
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 17,990 4,000 
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 17,990 4,000 
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 17,990 4,000 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไมเ่กิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 
ราคาทวัร์ไม่รวมต่ัวเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท 

อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทวัร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 
 
  

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

               เที่ยวบินที่        เวลาออก                 เวลาถึง                เที่ยวบินที่        เวลาออก                 เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 
 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 
ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

02 – 05 มีนาคม 2566 19,990 18,990 4,000 
03 – 06 มีนาคม 2566 19,990 18,990 4,000 
04 – 07 มีนาคม 2566 19,990 18,990 4,000 
09 – 12 มีนาคม 2566 18,990 17,990 4,000 
11 – 14 มีนาคม 2566 18,990 17,990 4,000 
16 – 19 มีนาคม 2566 18,990 17,990 4,000 
18 – 21 มีนาคม 2566 18,990 17,990 4,000 
23 – 26 มีนาคม 2566 18,990 17,990 4,000 
25 – 28 มีนาคม 2566 18,990 17,990 4,000 

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 18,990 17,990 4,000 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไมเ่กิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

ราคาทวัร์ไม่รวมต่ัวเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท 
อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทวัร์ ท่านละ 1,200 บาท 

 
สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้  
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดินทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดห้องพกัเพิม่เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
  

อัตราค่าบริการ 



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก 

05.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ 
อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน  

07.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินที่ WE560 
09.35 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางท่องเที่ยวตาม

รายการ 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮหว่าบิ่ญ (HOA BINH) เป็นจังหวัดที่เป็นภูเขาของประเทศเวียดนาม ต้ังอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เพ่ือแวะ

รับประท่านอาหาร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

นำท่านเด ินทางส ู ่  เม ืองมกโจว (MOC CHAU) เม ืองท ี ่อ ยู่
ท่ามกลางหุบเขา อากาศบริสุทธิ ์และมีความสวยสดงดงามของ
ธรรมชาติ เป็นเมืองในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เป็นเมือง
ที่มีอากาศเย็นสบาย ๆ ตลอดทั้งปี และด้วยเหตุนี้ทำให้ที่นี้ เป็น
แหล่งเพราะปลูกดอกไม้นานาชนิด จนได้รับฉายาว่าเมืองแห่ง
ดอกไม้นานาพันธ์ุ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
นำท่านเดินทางสู่ สะพานกระจก (BACH LONG) ที่มีขนาดยาว
ที่สุดในโลก ทางจะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเซินลา (SON LA) 
สะพานที่มีชื่อว่า “บาจลอง” มีความยาว 632 เมตร สะพานต้ังอยู่
ระหว่างป่าหุบเขาที่มกโจว ชื่อของสะพานมีความหมายว่ามังกร
ขาว สะท้อนผ่านวัสดุที่ทำสะพานเป็นโลหะที่มีสีขาวยึดพื้นด้วย
กระจกใส มีความสูงจากพ้ืนดินราว 150 เมตร รองรับนักท่องเท่ียว
ได้ครั ้ง 450 คนพื้นกระจกทำจากกระจกเทมเปอร์ เป็นกระจก
นิรภัยชนิดนึงที่ผลติดจากบริษัทแชง โกแบง จากประเทศฝรั่งเศส 
วิวโดยรอบสะพานกระจกนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาและหุบเขา 
สะพานดังกล่าวกำลังถูกบันทึกใน Guinness World Records 
เนื่องจากเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกทุบสถิติทุกสะพานที่เคยมี
มา 

 

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



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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชามกโจว เป็นเอกเอกลักษณ์ของเมืองมกโจวที่ไม่ควรพลาด ไร่ชาแห่งน้ีนอกจากท่านจะได้สัมผัสอากาศธรรมชาติ ท่านยังได้พบกับ
ไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และที่เป็นที่โดดเด่นมากท่ีสุดก็คือรูปทรงหัวใจ ท่ีไร่ชาแห่งน้ียังมีผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิงให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 
1553 โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เมื่อตกเป็นส่วนหน่ึงของอินโด
จีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยก
ออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามใน
ปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4  ชม.) 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
นำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้
รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อ
ได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งน้ี ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมา
น้ัน พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครัง้ และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน 
ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  

นำท่านชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแห่งน้ีมีอีกชื่อวัด วัด
เนินหยก ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนและตะพาบในตำนาน ซึ่ง
เชื่อกันว่าตะพาบตัวนี้เป็นตัวที่นำดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเป็นที่มาของชื่อ
ทะเลสาบคืนดาบในปัจจุบัน และยังมีอนุสาวรีย์ของ ตรันคว็อกตวน แม่ทัพที่
คอยสู้รบกับทหารมองโกเลียในสมัยที่เวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อิสระท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือ
มุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
ที่พัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

Day3 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถ์หิน – 
ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะน้ันได้มา
สร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเปน็ที่
รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่น่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยู่บริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตที่
น่าสนใจ พ้ืนที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาข้ันบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาท่ีทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่
ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนักท่องเที่ยวอาจต้องเดิน
เท้าท่องเท่ียวภายในเมือง 

 
นำท่าน น่ังรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า
เพ่ือข้ึนยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกทั้งยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางน้ี 

 
นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่ง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาด
ใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

 
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่
สูงที่สุด มีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิปัน
หลังคาแห่งอินโดจีน ' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับ
บรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ ้นยอดเขาขาละประมาณ 
5USD 

 
 



 
 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยว
แต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่ องดื่ม และยังได้
เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน 

   
 
นำท่านชม ทะเลสาบเมืองซาปา (SAPA LAKE) เป็นทะเลสาบกลางเมืองซาปาให้
ท่านได้ถ่ายรูปเช็คอินเมืองในสายหมอกที่สวยงาม 
นำท่านถ่ายรูปเช็คอินกลางเมืองซาปา โบสถ์หิน (THE STONE CHURCH) เป็น
โบสถ์ฝรั่งเศสที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ด้วยวัสดุอิฐสี
น้ำตาลแดง ที่น่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสีส่องสว่าง 
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื ้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่าน
สามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
ที่พัก AZURE SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 



 
 

Day4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดีย์เฉินก๊วก – โบสถ์ใหญ่ฮานอย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 บอกลาเมืองแห่งขุนเขาและสายหมอก นำท่านเดินทางกลับสู ่ เมืองฮานอย (HANOI) ผ่านเส้นทางเดิมใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง  

ระหว่างทางนำท่าน ชมสินค้า OTOP เยื่อไผ่ 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

นำท่านเดินทางชม เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN AUOC PAGODA) เป็น
วัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของ
เมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และ
บรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียวทั้งที่ชื่นชมความงามและ
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต้นมหาโพธิ ์ใหญ่ เป็นอีกจุดสำคัญที่
นักท่องเท่ียวให้ความสนใจ เพราะตามประวัติการเกิดข้ึนก็คือ เป็นต้น
โพธ์ิที่นำมาจากประเทศอินเดีย ที่ได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย 
และมีความเชื่อกันว่า นอกจากนี้ยังมีต้นมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นที่มีจุด
กำเนิดสืบต่อจากต้นโพธิ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะประทับนั ่งตรัสรู้ มีการ
สร้างฐานล้อมต้นโพธ์ิไว้ และประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 
นำท่านเดินทางชม โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI CATHERDRAL) 
หรือโบสถ์เซนต์โจเซฟ ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษ 19 เป็นหนึ่งใน
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของคริสต์ศาสนาและเป็นการผสมผสานอย่าง
ลงตัวระหว่างตะวันออกกับตะวันตก มีลวดลายแกะสลัก ลงชาดฉาบ
ทองอย่างสวยสดงดงามและมีการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม
พ้ืนบ้านของเวียดนามเข้าไว้ด้วย 

 

 

ค่ำ บริการอาหารว่างขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MY  
หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

20.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินที่ WE565 
22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 
 



 



 



 



 


