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VN610 12.20 14.20 VN619 15.40 17.55 

** ไฟลท์เดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ทีค่อนเฟริม์จากเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ 

** 

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 

           เที่ยวบินที่       เวลาออก  เวลาถึง            เที่ยวบินที่       เวลาออก  เวลาถึง 



 

วนั

ที ่

โปรแกรมทวัร ์

อาหาร 

โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมือง

ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 

  
 

NORTH STAR 

SAPA 

หรือเทียบเท่า  

2 

เมืองซาปา – นั ่งรถราง – นั ่งกระเช้าไฟฟ้า – 

ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์

หิน 

  

หม้อ

ไ

ฟ 

+ไวน์ 

NORTH STAR 

SAPA 

หรือเทียบเท่า  

3 

โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – 

เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย 
   

LAROSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 

สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – 

บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอย

ไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
เฝอ   

** รายการทวัรข์า้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม ** 



 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ดก็ 

ไมม่เีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ป ี

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2566 14,990 13,990 3,900 

06 – 09 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 

13 – 16 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,900 

14 – 17 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,900 

19 – 22 เมษายน 2566 14,990 13,990 3,900 

22 – 25 เมษายน 2566 14,990 13,990 3,900 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 17,990 16,990 3,900 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

17 – 20 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

20 – 23 พฤษภาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

01 – 04 มถินุายน 2566 16,990 15,990 3,900 

03 – 06 มถินุายน 2566 17,990 16,990 3,900 

09 – 12 มถินุายน 2566 13,990 12,990 3,900 

14 – 17 มถินุายน 2566 13,990 12,990 3,900 

17 – 20 มถินุายน 2566 13,990 12,990 3,900 

อตัราคา่บรกิารสำหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลดจากราคาทวัร ์4,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ดก็ 

ไมม่เีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ป ี

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

21 – 24 มถินุายน 2566 13,990 12,990 3,900 

24 – 27 มถินุายน 2566  13,990 12,990 3,900 

01 – 04 กรกฎาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

07 – 10 กรกฎาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

12 – 15 กรกฎาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการ 



13 – 16 กรกฎาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

21 – 24 กรกฎาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

26 – 29 กรกฎาคม 2566 17,990 16,990 3,900 

28 – 31 กรกฎาคม 2566 18,990 17,990 3,900 

30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2566 18,990 17,990 3,900 

04 – 07 สงิหาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

09 – 12 สงิหาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

11 – 14 สงิหาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

13 – 16 สงิหาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

17 – 20 สงิหาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

25 – 28 สงิหาคม 2566 13,990 12,990 3,900 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2566 13,990 12,990 3,900 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2566 13,990 12,990 3,900 

09 – 12 กนัยายน 2566 13,990 12,990 3,900 

15 – 18 กนัยายน 2566 13,990 12,990 3,900 

20 – 23 กนัยายน 2566 12,990 11,990 3,900 

อตัราคา่บรกิารสำหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลดจากราคาทวัร ์4,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ดก็ 

ไมม่เีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ป ี

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

23 – 26 กนัยายน 2566 13,990 12,990 3,900 

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566 13,990 12,990 3,900 

05 – 08 ตลุาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

11 – 14 ตลุาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

13 – 16 ตลุาคม 2566 17,990 16,990 3,900 

15 – 18 ตลุาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

20 – 23 ตลุาคม 2566 17,990 16,990 3,900 

21 – 24 ตลุาคม 2566 17,990 16,990 3,900 

อัตราค่าบริการ 



22 – 25 ตลุาคม 2566 17,990 16,990 3,900 

อตัราคา่บรกิารสำหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลดจากราคาทวัร ์4,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

 

สำคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/

ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่น

ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง

ตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ี

ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความ

สะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 

ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่าน้ันเป็นผู้พิจารณา 

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 

8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

  



 

 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินอยไบ – เมอืงซาปา – ตลาดเลฟิมารเ์กต็ 

09.30 พร้อมกันที ่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM 

AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

ให้แก่ท่าน  

12.20 นำท่านเดินทางสู ่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

เที่ยวบินท่ี VN610 (บริหารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.20 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า

สัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 

 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน

เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ. 2465 

จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่ม

เป็นท่ีรู้จักกันในหมู่นักท่องเท่ียว จึงทำให้ปัจจุบันท่ีน่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศ

แล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันได

ท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาท่ีทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงที่สุดในอินโดจีนท่ี

ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 



ท่ีพัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

อิสระช้อปป้ิง ตลาดเลฟิมารเ์กต็ (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

สินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปป้ิงให้อย่างจุใจ  

 

 

Day2 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เม ืองซาปา (SAPA) 

เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเม่ือ

ครั ้งที ่ฝรั ่งเศสซึ ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะน้ัน

ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากน้ัน

จึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็น

ประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นท่ีรู้จัก

กันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดา

ชาวเขาท่ีอาศัยอยู่บริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พื้นท่ี

ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาท่ีทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากน้ียังมีเทือกเขา

ฟานสีปัน ท่ีสูงที่สุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้นักท่องเท่ียวต้องเดินเท้าท่องเท่ียวภายใน

เมืองเท่าน้ัน 

 

นำท่าน นัง่รถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟาน

ซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา 

อีกท้ังยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางน้ี หมายตุ: รวมค่ารถไฟแล้ว 



นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภมิูภาค

อินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 

เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุดมีข้อความ 

FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิว

พาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา  

   

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง 



หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT 

VILLAGE) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง อยู่ห่างจากเมือง

ซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวิถี

ชีวิตชาวเขา บ้านเรือนและการแต่งกาย ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้

เป็นอย่างดี การมาท่ีหมู่บ้านแห่งน้ีไม่เพียงแต่ได้พบกับวิถีชีวิต

ขาวเขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนา

ขั้นบันได และวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ท่ีเป็นไฮไลท์ของการ

มาเท่ียวซาปาหมายเหตุ: ท่านสามารถซ้ือขนมไปแจกเด็กในหมู่บ้านได้ หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป 

นำท่านถ่ายรูป โบสถ์หนิ (STONE CHURCH) อีกหน่ึงแลนด์

มาร์กสำคัญของซาปาท่ีต้องไปเช็คอิน เป็นโบสถ์หินท่ีสร้างขึ้น

โดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาว

ฝรั ่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์

สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนน้ี

ชาวฝรั ่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี ้ก็ได้รับการ

อนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและชาวซาปาที่เป็นคาทอลิคก็ยังคง

ใช้งานอยู่จนปัจจุบัน 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 



Day3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเช็คอินท่ีเที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอานา่ ซาปา คาเฟ ่(MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุด

ถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของท่ีเที่ยวแต่ละท่ีมารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง

บรรยากาศท่ีโอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากน้ียังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยัง

ได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน 

   

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหล่าวกาย (LAO CAI) เพื่อถ่ายรูปกับ ด่านแดนเวียดนาม-จีน 

อีกท้ังยังมีสินค้าท้องถิ่นท่ีท่านสามารถเยี่ยมชมได้จากท่ีแห่งน้ี หลังจากน้ันนำท่านชมสินค้า OTOP เยื่อ

ไผ่ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลังจากน้ันนำท่านเดินทางกลับ เมอืงฮานอย (HANOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีต

เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้ำ

แดง เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิม

ถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมอืง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)  

อิสระท่านช้อปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า 

เสื้อผ้า รองเท้า ของท่ีระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

Day4 สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอยไบ – 

สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบา

ดิงห์ จัตุรัสกลางเมืองน้ีเป็นท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่งเสสต่อ

หน้าชาวเวียดนามท่ีมาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน 



นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL 

PALACE) เป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ท่ีฝรั่งเศส

สร้างขึ ้นในปีค.ศ. 1901 เพื ่อใช้เป็นที ่ทำการของ

ผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแห่งอินโด-ไชน่า ที่นี ่เป็น

สถานท่ีทำงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เม่ือครั้งยังมี

ชีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นท่ีรับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ 

ทำเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้ำ 

นำท่านชม บ้านพักลุงโฮ (Ho CHI MINH HOUSE) ด้านหลังทำเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้

เป็นท่ีอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 จนกระท่ังวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลังน้ีเป็นสถานท่ี

ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นท่ีประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสำคัญๆ วางแผนการ

รบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมินห์

ซ่ึงอยู่อย่างสมถุและเป็นโสดมาตลอดชีวิต 

นำท่านสักการะ เจดีย์เสาเดยีว (ONE PILLAR PAGODA) ตั้งอยู่ใกล้บ้านลุงโฮ ชาวเวียดนามเรียกว่า 

จั่วโมดโกด เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 วัดเจดีย์เสาเดียวสร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียว

ขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่

กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงมากแห่งหน่ึงในฮานอย 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูเฝอเวียดนาม 

15.40 นำท่านเดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เทีย่วบิน

ท่ี VN619 

17.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 



 





 



 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


