
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
  

วนัที่ โปรแกรมทวัร  ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนินอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา – 
โบสถห์นิ – ตลาดเลฟิมารเ์กต็    

AZURE SAPA 
HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

2 
นัง่รถราง – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซปัิน – หมูบ่า้นก๊าตก๊าต – 
น้ําตกสเีงนิ   

หมอ้ไฟ+ 
ไวน์แดง 

AZURE SAPA 
HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมอืงฮานอย – ชมทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอ็ก
เซนิ – ถนน 36 สาย    

LAROSA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรอืนิงห์บิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบิน
สวุรรณภมู ิ     

** รายการข้างต้นอาจมีการเปล ี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 

 



 
 
 
 

 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
WE560 07.45 09.35 WE565 20.40 22.30 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ที่คอนเฟิรม์จากเจา้หน้าที่ทกุคร ัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร /์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่ม ีเตียง 

อายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 17,990 16,990 3,900 
01 – 04 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 
06 – 09 เมษายน 2566 18,990 17,990 3,900 
11 – 14 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,900 
12 – 15 เมษายน 2566 20,990 19,990 3,900 
14 – 17 เมษายน 2566 22,990 21,990 3,900 
15 – 18 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,900 
20 – 23 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 
21 – 24 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 
22 – 25 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 
27 – 30 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 19,990 18,990 3,900 
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 19,990 18,990 3,900 
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 18,990 17,990 3,900 
04 – 07 พฤษภาคม 2566 19,990 18,990 3,900 

อตัราค่าบริการสาํหรบัเดก็อายไุมเ่กิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว่เคร ือ่งบินลดจากราคาทวัร  ์4,000 บาท 

อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์้องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร  ์ท่านละ 1,500 บาท 
 
  

โปรแกรมเดินทาง 4 วนั 3 คืน : โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) 

               เที่ยวบินที่        เวลาออก                 เวลาถงึ                เที่ยวบินที่        เวลาออก                 เวลาถงึ 

อตัราค่าบริการ 



 
 
 

 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
WE560 07.45 09.35 WE565 20.40 22.30 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ที่คอนเฟิรม์จากเจา้หน้าที่ทกุคร ัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร /์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่ม ีเตียง 

อายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

05 – 08 พฤษภาคม 2566 18,990 17,990 3,900 
11 – 14 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 3,900 
18 – 21 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 3,900 
25 – 28 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 3,900 
02 – 05 มิถนุายน 2566 18,990 17,990 3,900 
03 – 06 มิถนุายน 2566 18,990 17,990 3,900 

อตัราค่าบริการสาํหรบัเดก็อายไุมเ่กิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว่เคร ือ่งบินลดจากราคาทวัร  ์4,000 บาท 

อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์้องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร  ์ท่านละ 1,500 บาท 
 
สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอื ราคาทวัรพ์เิศษตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นัน้  
2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนํา
เทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดห้องพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กาํหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
 
 
 

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

               เที่ยวบินที่        เวลาออก                 เวลาถงึ                เที่ยวบินที่        เวลาออก                 เวลาถงึ 

อตัราค่าบริการ 



 
 
 
 

 



 
Day1 สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถหิ์น – ตลาดเลิฟมารเ์กต็ 

05.00 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI SMILE โดยมเีจา้หน้าที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอ้นรบั 
และ อาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน  

07.45 นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI SMILE เที่ยวบนิที ่WE560 (บริการอาหารและเคร ื่องดื่ม
บนเครือ่ง) 

09.35 เดนิทางถงึ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้นําผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วตามรายการ 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดนิทางต่อสู่ เม ืองซาปา (SAPA) เมอืงเลก็ๆ แห่งน้ีเริม่ต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ทีฝ่ร ัง่เศสซึ่งปกครองเวยีดนามอยู่ใน

ขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบ
สงบ และเริม่เป็นที่รูจ้กักนัในหมู่นักท่องเที่ยว จงึทําใหปั้จจุบนัที่น่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่
อาศยัอยู่บรเิวณน้ีกม็วีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเตม็ไปดว้ยนาขัน้บนัไดท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตวัอย่างมเีสน่ห ์นอกจากน้ียงัมี
เทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีสุ่ดในอนิโดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดบัน้ําทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) หมายเหตุ: เมอืงซาปา
รถใหญ่ไมส่ามารถสญัจรนักทอ่งเทีย่วอาจตอ้งเดนิเทา้ทอ่งเทีย่วภายในเมอืง 
 
นําท่านถ่ายรูปเชค็อนิกลางเมอืงซาปา โบสถหิ์น (THE STONE CHURCH) 
เป็นโบสถฝ์รัง่เศสทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1895 มคีวามโดดเด่นสวยงาม ดว้ย
วสัดุอฐิสน้ํีาตาลแดง ที่น่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคนืที่มกีารเปิดไฟสสี่อง
สวา่ง 
อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดเลิฟมารเ์กต็ (LOVE MARKET) มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกช้
อปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พื้นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า 
ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  

 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั AZURE SAPA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

 



   
Day2 นัง่รถราง – นัง่กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต – นํ้าตกสีเงิน  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําท่าน นัง่รถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมส่ดุจากสถานีซาปา สูส่ถานีกระเชา้
เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สมัผสักบั
ความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทา อกีทัง้ยงัไดเ้หน็ววิของทุ่งนาจาก
รถรางน้ี 

 
 
นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพือ่ขึน้สู่ฟานซปัินยอดเขาสงูสุดแห่ง
เวยีดนามและในภูมภิาคอนิโด เป็นกระเชา้ไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพกั ขนาด
ใหญ่จุไดก้ว่า 30 คน มคีวามยามประมาณ 6,200 เมตร หรอื ราว 6 กโิลเมตร 

 
นําท่านเดนิทางสู ่ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะไดพ้บแลนดม์ารค์จุด
ทีส่งูทีสุ่ด มขีอ้ความ FANSIPAN 3.143 M หมายถงึ 'คณุคอืผูพ้ชิติยอดฟานซปัิน
หลังคาแห่งอินโดจีน ' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับ
บรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขาขาละประมาณ 
150,000-270,000 ดงเวยีดนาม 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
  



  

 

 
หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต  (CAT CAT VILLAGE) หมู่บ้าน

ชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถีชวีิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านน้ีและชม
แปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่าน
สามารถซือ้ขนมไปแจกเดก็ในหมูบ่า้นได ้หรอือาหารกึง่สาํเรจ็รปู 

นําท่านเดนิทางสู ่นํ้าตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เป็นน้ําตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเหน็ได้
อย่างชดัเจน มบีะนไดใหท้่านได้เดนิเขา้ไปใกล้ๆน้ําตกสมัผสัละอองน้ําผ่านสายลมที่พดักระทบหน้า เหมอินเป็นการชารจ์พลงับรสิุทธิเ์ขา้สู่
รา่งกาย 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูหมอ้ไฟ+ไวน์แดง 
ทีพ่กั AZURE SAPA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 
Day3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอ็กเซิน – ถนน 36 สาย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเชค็อนิทีเ่ทีย่วใหม่แห่งเมอืงซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรปูใหม่แห่งเมอืงซาปา จําลองไฮไลท์
ของทีเ่ที่ยวแต่ละทีม่ารวมไวใ้หท้่านไดถ่้ายรูปท่ามกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมเีครื่องดื่มจําหน่ายใหท้่านไดพ้กัดื่ม
เครือ่งดืม่ และยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสดุฟิน 

   
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
  



 
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เม ืองฮานอย (HANOI) ตัง้อยูต่อนตน้อยูบ่นลุ่มแม่น้ําแดง ปฐมกษตัรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวงในปี 
พ.ศ. 1553 โดยใชช้ื่อว่า ทงัลอ็ง แปลว่า มงักรเหนิ จนกระทัง่ พ.ศ. 2245 กษตัรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเวเ้มื่อตกเป็นสว่น
หน่ึงของอนิโดจนีฝรัง่เศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลงัได้รบัเอกราชในปี พ.ศ. 2489 
ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวง
หน่ึงเดยีวของเวยีดนามในปัจจุบนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.) 
นําท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมือง
ฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมตีํานานกล่าวว่า ในสมยัที่เวียดนามทําสงครามสู้รบกบั
ประเทศจนี กษัตรยิ์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนได้สกัที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทยั เมื่อได้มาล่องเรอืที่
ทะเลสาบแห่งนี้ ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ทํา
สงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองค์ไดร้บัดาบมานัน้ พระองค์ไดก้ลบัไปทํา
สงครามอกีครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจนี ทาํใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมื่อเสรจ็
ศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่น้ี 

 
นําท่านชม วดัหงอ็กเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวดัแห่งน้ีมอีีกชื่อวดั 
วดัเนินหยก ภายในวดัมวีหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบจนีและตะพาบในตํานาน 
ซึง่เชื่อกนัว่าตะพาบตวัน้ีเป็นตวัทีนํ่าดาบลงทะเลสาบคนืดาบจนเป็นทีม่าของ
ชือ่ทะเลสาบคนืดาบในปัจจุบนั และยงัมอีนุสาวรยีข์อง ตรนัควอ็กตวน แมท่พั
ทีค่อยสูร้บกบัทหารมองโกเลยีในสมยัทีเ่วยีดนามถกูมองโกเลยีรุกราน 
อิสระท่านช้อปป้ิง ถนน  36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ รา้นกาแฟ หรอื
มมุถ่ายรปูสวยๆ มากมาย 

 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั LAROSA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
  



  
Day3 เมืองนิงหบ์ิงห ์– ล่องเร ือนิงหบ์ิงห ์– สนามบินนอยไบ – สนามบินสวุรรณภมูิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เม ืองนิงห์บิงห์ (NINH BINH) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดด
เด่นทางธรรมชาต ิมพีื้นที่ชุ่มน้ําในอาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามว่า 
“ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีูมทิศัน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนินเขาหนิปนู ทีร่าบ
ตํ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกนัว่าเป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิ ์
คณะปฏิวตัิของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตัง้ฐานทัพขึ้นที่น่ีเป็นแห่งแรกในการศึก 
เดยีนเบยีนฟู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรอื ล่องเร ือ นิงห์บิงห์ (NINH BINH BOAT) เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยงัเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนต์ชื่อดงั “KONG 
SKULL ISLAND” ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําแดง ในจงัหวดันิงบิง่ห ์เป็นพืน้ที่ที่มที ัง้ภูมทิศัน์อนังดงามของยอดเขาหนิปูน 
แม่น้ําหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ํ้า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จงึทําใหส้ถานที่แห่งน้ีงดงามน่าชม และยงัมรี่องรอยทาง
โบราณคดีที่เผยให้เหน็การตัง้ถิ่นฐานของมนุษย์สมยั โบราณ ทําให้สถานที่แห่งน้ีได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและ
ธรรมชาต ินําท่านลงเรอืล่องไปตามสายธารแหง่ธาราทีไ่หลเยน็ ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาสองฝัง่แม่น้ํา ซึ่ง
มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระ หวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อ่าวฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกบั
การ นัง่เรอื ลอ่งผ่านทอ้งน้ํา ชมทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลบักนัไป 
เป็นสถานทีท่่องเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแหง่หน่ึงของเวยีตนาม ทวิทศัน์ความสวยงามของทีน้ี่ไดร้บัการรงัสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  

   
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินนอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

20.45 นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE เที่ยวบนิที ่WE565 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ง) 

22.35 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 










