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รหัสโปรแกรม : 26549 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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***เงื่อนไข การเขา้ประเทศเวียดนาม ตอ้งไดร้บัวคัซีน 2 เข็มข้ึนไป*** 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก*** 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,500.- บาท ตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

 

 

 

 

วนัท่ี รายการทวัร ์
มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัที่หนึ่ง 

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโหน่ยบาย - ซาปา  

VN 610 (11.55-13.55) - ตลาดไนทบ์ารซ่์า - -    

 LACASA,CHAPA DEW HOTEL   หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง 

รถไฟสู่สถานีกระเชา้ - นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ฟานซีปัน - 

ไหวพ้ระพุทธรูปองคใ์หญ่ + เจา้แม่กวนอิม ฟานซิปัน  

Moana Café - โบสถหิ์น ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอน + ไวนแ์ดง 

 

INT’L 

BUFFET 

@  VAN SAM 

FANXIPAN 

SHABU 

SALMON 

FISH 

 LACASA,CHAPA DEW HOTEL   หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม 

ฮานอย – รา้นเยือ่ไผ่ – วดัหงอกเซิน - สะพานแสงอาทิตย ์ 

ทะเลสาบคืนดาบ - ชอ้ปป้ิงถนนสาย 36 
 

✓ 

 

 

 MOON VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัที่สี ่

สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห ์(ถ่ายรูปดา้นนอก) 

วดัเฉินกว๊ก - สนามบินโหนยบ่าย   

สนามบินสุวรรณภูมิ VN 619 (15.55-18.05) 

✓   - 
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ก าหนดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก*** 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่าน พกัท่านเดีย่ว จ่ายเพิม่ จ านวนท่ีนัง่ 

01 – 04 มิ.ย.66 14,999.- 5,000.- 20 

08 – 11 มิ.ย.66 13,999.- 4,000.- 30 

29 มิ.ย. – 02 ก.ค.66 13,999.- 4,000.- 30 

27 – 30 ก.ค.66 16,999.- 5,000.- 30 

29 ก.ค. – 01 ส.ค.66 16,999.- 5,000.- 30 

10 – 13 ส.ค.66 16,999.- 5,000.- 30 

07 - 10 ก.ย.66 12,999.- 4,000.- 30 

21 - 24 ก.ย.66 12,999.- 4,000.- 30 

12 – 15 ต.ค.66 16,999.- 5,000.- 30 

20 – 23 ต.ค.66 16,999.- 5,000.- 30 
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08.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประต ู5 เคาน์เตอร ์L สายการบิน 

เวียดนาม แอรไ์ลน์ (VN) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่าน

โหลดสมัภาระ  

11.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนาม  

แอรไ์ลน ์(VN) เที่ยวบินที่ VN610 

13.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึ่งเป็นสนามบินหลกัของประเทศเวียดนาม

ตอนเหนือ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถ่ิน

ประเทศไทย)  

จากน้ันเดินทางสู่ “เมืองซาปา”จ.ลาวไก ตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ห่างจากกรุงฮานอย

ประมาณ 350 กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีขึ้ นชื่อว่าเป็นเมืองในสายหมอก เพราะเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาแห่งน้ี 

จะมีอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั้งปี“เมืองซาปา” เป็นเมืองเล็ก ๆ กลางหุบเขาในจงัหวดัลาวไก ในอดีตเป็น

เมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เน่ืองจากเคยตกอยูใ่นการยึดครองของประเทศฝรัง่เศส 

สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผงัเมืองจึงมีลกัษณะเป็นแบบฝรัง่เศสท่ีถูกรายลอ้ม

ไปดว้ยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

ที่พกั  LACASA,CHAPA DEW HOTEL   ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

จากน้ันอิสระใหท้่านเดินเท่ียวชม ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซาปา สินคา้ท่ีมา

วางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาจากชาวเขาทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูท่ี่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก  

สรอ้ย ก าไล และเครื่องประดบัของคนพื้ นเมือง ผกั ผลไม ้และอาหารพื้ นเมืองมากมาย นอกจากน้ันยงัมี

รา้นอาหารสไตลฝ์รัง่เศสเก๋ๆ ตกแต่งรา้นสวยงาม ใหท้่านไดเ้ลือกนัง่ไดต้ามใจชอบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม (2) 

ท่านเดินทางสู่ซาปา น าท่าน นัง่รถไฟ (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเชา้เพื่อขึ้ น

ยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่ง

สองขา้งทาง อีกทั้งยงัไดเ้ห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางน้ี  

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ - สนามบินโหน่ยบ่าย – ซาปา  

ตลาดไนทบ์าร ์

วนัที่สอง นัง่รถไฟสู่สถานีกระเชา้ - นัง่กระเชา้ไฟฟ้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน – 

พระใหญ่ฟานซิปัน - เจา้แม่กวนอิม - Moana Café - โบสถห์ิน  

ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอนพรอ้มไวนแ์ดงดาลดั 
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จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้ นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและใน 

ภูมิภาคอินโดและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดร้บัการกล่าว ขานวา่ “หลงัคาแห่งอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีน

บนความสูงจากณระดบัน ้าทะเล 3,143 เมตร เป็นกระเชา้ไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพกั ขนาดใหญ่จุไดก้วา่ 

30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะไดพ้บแลนดม์ารค์จุดท่ีสูงท่ีสุด มีขอ้ความ 

FANSIPAN 3.143 M หมายถึง คุณคือผูพ้ิชิตยอดฟานซิปันหลงัคาแห่งอินโดจีน' ท่านยงัจะไดช้มวิวพา

โนราม่า 360 องศา พรอ้มกบับรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางข้ึนยอดเขา ขาละ

ประมาณ 5US     

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านกราบสกัการะพระพุทธรูป  

พระพุทธรูปองคใ์หญ่ (The Great Buddha Statue)  

นับเป็นองคพ์ระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม 

ดว้ยขนาดความสูงกว่า 21.5เมตร ผลิตจาก 

สมัฤทธ์ิท่ีใชท้องแดงเป็นส่วนผสมกวา่ 50 ตนั รวม 

ไปถึงเทคโนโลยีในการหล่อพระอนักา้วหน้าท่ีท าให ้

องคพ์ระแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นบริเวณท่ี 

องคพ์ระประดิษฐานอยูเ่หนือดอกบวัขนาด 8 เมตร  
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ชั้นท่ี 2 เป็นฮอลลอ์เนกประสงค ์และชั้นล่างเป็นสถานท่ีท่ีใหนั้กท่องเท่ียวมาแวะพกัด่ืมชา รวมถึงอาหาร

เจอร่อย ๆ กราบสกัการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของคุณและครอบครวั  

จากน้ันน าท่านสกัการะ รูปป้ันเจา้แม่กวนอิม (Guanyin Statue)  น้ันตั้งอยูใ่กลก้บับริเวณยอดเขาฟานซิ

ปัน โดยอุดมไปดว้ยศิลปะพุทธเวียดนามและความสง่างามท่ีไม่วา่ใครก็ตอ้งหยุดยืนเพื่อชื่นชม โดยท าจาก

สมัฤทธ์ิ มีความสูง 12 เมตร และมีน ้าหนักกวา่ 18 ตนั ดวงตาของเจา้แม่กวนอิมมองไปทางตะวนัออก ถือ

กิ่งหลิวไวใ้นมือขวา และแจกนัศกัด์ิสิทธ์ิในมือซา้ย ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของความเมตตาและความกรุณา ซึ่งผูท่ี้

ไดม้าสกัการะลว้นมีความรูส้ึกเบาใจและผ่อนคลายลง 

กลางวนั บริการอาหารแบบบฟุเฟต ์INT’L BUFFET @ VAN SAM FANXIPAN (3)  

จากน้ันน าท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุด

ถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จ าลองไฮไลทข์องท่ีเท่ียวแต่ละท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศ

ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมีเครื่องด่ืมจ าหน่ายใหท้่านไดพ้กัด่ืมเครื่องด่ืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบั

สายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสุดฟิน  

  น าท่านชมภายนอกของ โบสถห์ิน เมืองซาปา สิ่งปลูกสรา้งท่ีสรา้งขึ้ นจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมยั

  ท่ีฝรัง่เศสปกครองเวียดนาม ซึ่งเป็นหน่ึงในแลนด์มารก์ของเมืองซาปาท่ีตอ้งมาเช็คอินกบัโบสถ์คริสต์แห่งน้ี 

  โบสถ์ท าดว้ยหิน สันนิษฐานว่าโบสถ์แห่งน้ีสรา้งโดยชาวฝรัง่เศสและยงัเป็นสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาของ

  ชาวฝรัง่เศสในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม เมนู ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล พรอ้มไวน์

แดงดาลคั (4)  

  ที่พกั  LACASA,CHAPA DEW HOTEL   ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (5)  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ตั้งอยูต่อนตน้อยูบ่นลุ่มแม่น ้าแดง ปฐมกษัตริยร์าชวงศล้ี์สถาปนา

ขึ้ นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ื่อวา่ ทงัล็อง แปลวา่ มงักรเหิน จนกระทัง่ พ.ศ. 2245 กษัตริย์

ราชวงศเ์หงียนไดย้า้ยเมือหลวงไปอยูเ่มืองเวเ้มื่อตกเป็นส่วนหน่ึงของอินโดจีนฝรัง่เศส ฮานอยจึงกลบัมาเป็น

เมืองหลวงอยา่งเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลงัไดร้บัเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดน

เวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 

2519 จึงเป็นเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวียดนามในปัจจุบนั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 - 5  ชม.) 

ระหวา่งทางน าท่านแวะ รา้นเย่ือไผ่ ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาจากเยื่อไผ่ เช่น ผา้เช็ดตวั 

ผา้เช็ดหน้า ผา้พนัคอ ชุดคลุมไหล่ ชุดสแลค และอ่ืนๆอีกมากมาย รวมไปถึงสินคา้ต่างๆ ทั้งของกิน ของใช ้

เสื้ อผา้พื้ นเมือง ไปจนถึงกาแฟท่ีมีชื่อเสียง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

  น าท่านสู่ วดัหงอกเซิน ซึ่งเป็นวดัจีนท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของกรุงฮานอย ตั้งอยูร่ิมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะ

หยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส มีผูไ้ปสกัการะและกรายไหวพ้ระท่ีวดัน้ีตลอดเวลา ตอ้งเดิน

ขา้มสะพานแดงของทะเลสาบไป น าท่านแวะถ่ายภาพกบั สะพานแสงอาทิตย ์สะพานสีแดงสดท่ามกลาง

ทะเลสาบคืนดาบเชื่อระหว่างริมฝั่งกบัเกาะเนินหยก สะพานแห่งน้ีถือเป็นเอกลกัษณ์อีกแห่งของกรุงฮานอย 

หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถมองเห็น ศาลเจา้เนินหยก ตั้งอยู่บนเกาะ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในทะเลสาบ

คืนดาบ ถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 18 โดนสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งท่ีได้รับอิทธิพลมาจากจีน 

สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผูน้ าการต่อตา้นราชวงศห์ยวนของจีนในศตวรรษท่ี 13 ภายในเป็น

วิหารชั้นเดียว มีแท่นบูชาเทพเจา้รวมถึงฆอ้งและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็น

เจดียโ์บราณโผล่ขึ้ นพน้น ้า มีชื่อเรียกทอ้งถ่ินว่า ทาพรวั ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า ซึ่งในปัจจุบนัในช่วงเปล่ียน

ฤดูกาลยงัสามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี   

 

วนัที่สาม ฮานอย – รา้นเยื่อไผ ่– วดัหงอกเซิน - สะพานแสงอาทิตย ์ 

ทะเลสาบคืนดาบ - ชอ้ปป้ิงถนนสาย 36 
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  น าท่านเดินทางไปยงั ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองฮานอย ตามต านานเล่าขานกนัมาวา่ ใน สมยัที่

เวียดนามท าสงครามกบัประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะ

ฝ่ายจีนได ้จนเกิดความทอ้แท ้วนัหน่ึงไดล้่องเรือเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งน้ี ไดเ้จอกบัเต่าตัวหน่ึง ซึ่งท่ีปาก

น้ันไดค้าบดาบวิเศษอยู่และไดน้ าดาบน้ันมาใหก้บกษัตริยเ์วียดนามเพื่อใชใ้นการท าสงคราม เมื่อกลบัไปสู ้

รบกบัประเทศจีนอีกครั้ง จนมีชยัชนะกลบัมาท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จ สิ้ นสงครามแลว้พระองค์

จึงไดน้ าดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งน้ี  จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เก่า มีชื่อเรียก

พื้ นเมืองว่า 36 เฝอเฟือง ในอดีตเป็นถนนท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของงานหตัถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี 

ในปัจุจบนัถนนแห่งน้ีมีสินคา้มากมาย เป็นแหล่งขายของ ท่ีระลึกและสินคา้พื้ นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใจกลางกรุง

ฮานอย ท่านสามารถเลือกซื้ อสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ เช่น เสื้ อผา้ เครื่องเขิน งานฝีมือท่ีท าจากไม ้เรือส าเภาไม้

จ าลอง ของท่ีระลึกจากเวียดนามท่ีท าขึ้ นมาจากฝีมือคน เวียดนามอยา่งแทจ้ริง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

ที่พกั MOON VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านชม สุสานโฮจิมินห ์( ถ่ายรูปภายนอก ) 

ตั้งอยูท่ี่จตุัรสับาดิงห ์อยูห่่างจากทะเลสาบโฮฮวา่น

เกี๋ยมไปทางทิศตะวนัตก 2 กิโลเมตร จตุัรสักลาง

เมืองน้ีเป็นท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหอ์่านค า

ประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรัง่เสสต่อหน้า

ชาวเวียดนามท่ีมาชุมนุมกนัอยูใ่นจตุัรสัมากกว่า 

500,000 คน เมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ.1945  

เป็นอาคารสุสานสรา้งดว้ยหินอ่อน หินแกรนิต 

และไมม้ีค่าจากทัว่ประเทศ ตั้งอยูท่างฝั่งตะวนัตก

ของ Old Quarter สุสานน้ีสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1973 หลงัจากโฮจิมินหเ์สียชีวิตเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 

1969  

วนัที่สี ่ สุสานอดีตประธานาธิบดโีฮจมิินห ์– วดัเฉินกว๊ก - สนามบินโหนยบ่าย 

สนามบนิสุวรรณภูมิ 
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• ในสุสานโฮจิมินหม์ีทหารกองเกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศสีขาวยืนถือดาบปลายปืนยืนรกัษาการณ์

อยูต่ลอดเวลา มีทางเดินแคบๆ ไปยงัหอ้งโถงใหญ่ ท่ีกลางหอ้งมี  แท่นหินตั้งโลงแกว้บรรจุร่างของโฮจิมินห์

หรือลุงโฮ ที่นอนสงบเหมือนคนนอนหลบัอยูภ่ายใน ผูท่ี้จะเขา้ไปในสุสานจะตอ้งฝากกระเป๋าถือและสิ่งของมี

ค่าไวก้บัเจา้หน้าท่ี หา้มถ่ายรูปใดๆ ทั้งสิ้ น ผูเ้ขา้ไปเคารพจะตอ้งแต่งกายเรียบรอ้ยและส ารวมกิริยาเดินตาม

กนัไปเป็นแถวเรียงหน่ึงตามเสน้ทางเดินท่ีจดัไวใ้ห ้

• ศพของประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดร้บัการรกัษาไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพเดิม ซึ่งเป็นความลบัทางการแพทยข์อง

รสัเซีย ท่ีแพทยใ์นโลกตะวนัตกยงัไม่มีความช านาญเท่า สุสานโฮจิมินหจ์ะปิดในฤดูใบไมร้่วงเป็นเวลานาน 2 

เดือน (เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน) เพื่อน าศพลุงโฮไปท าความสะอาดและเปล่ียนน ้ายาท่ีรสัเซีย 

เพื่อใหศ้พของรฐับุรุษท่ีชาวเวียดนามนับถือเป็นบิดาของประเทศยืนยงไปชัว่นิรนัดร ์ซึ่งขดักบัความประสงค์

ของโฮจิมินหท่ี์สัง่ใหเ้ผาร่างของท่าน แลว้น าเถา้ถ่านกบัองัคารไปบรรจุไวท่ี้ภาคกลางใต ้ภาคกลาง  

จากน้ันน าท่านเดินทางไปชม เจดียเ์ฉินกว๊ก เป็นเจดียท่ี์ส าคญัและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยูใ่นพื้ นท่ี

ของวดัเฉินกว๊กเป็นวดัท่ีอยูใ่จกลางเมืองใกลก้บัทะเลสาบตะวนัตกของเมืองฮานอย เจดียแ์ห่งน้ีใชศิ้ลปะท่ีมี

การผสมผสานกนัอยา่งลงตัวระหวา่งสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้น

จะมีลกัษณะเหมือนกนั จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่

ละชั้นจะเป็นท่ีประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจา้ ตามความเชื่อของพุทธมหายาน 

ซึ่งมองเห็นเด่นชดัจากภายนอก ไล่เลียงขึ้ นไปตรงกนั ตวัเจดียก์่อสรา้งดว้ยอิฐสีแดง ชั้นล่างดา้นหน้าจะมี

แท่นส าหรบัใหนั้กท่องเท่ียวบูชา ภายในมีจารึกประวติัความเป็นมาทั้งของเจดียแ์ละพระศรีศากยมุนีปาง

ปรินิพพานท่ีท าดว้ยทองค า   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย  

15.55 น. เดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียดนาม แอรไ์ลน ์(VN)  

  เที่ยวบินที่ VN 619 

18.05 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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