
 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย    
LAROSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

2 เมืองซาปา – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน  
หม้อไฟ 

+ ไวน ์
 

SAPA GREEN HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 
นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิป�น – โมอาน่า ซาปา คา

เฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต    
SAPA GREEN HOTEL 

หรือเทียบเท่า  



 
 

 

 

 
 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
VU136 14.50 17.05 VU137 11.55 13.50 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟ�ร์มจากเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 

ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ป� 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

01 – 05 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,900 

04 – 08 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,900 

05 – 09 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,900 

06 – 10 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,900 

07 – 11 มกราคม 2566 16,990 15,990 4,900 

11 – 15 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,900 

12 – 16 มกราคม 2566 16,990 15,990 4,900 

13 – 17 มกราคม 2566 16,990 15,990 4,900 

14 – 18 มกราคม 2566 16,990 15,990 4,900 

18 – 22 มกราคม 2566 16,990 15,990 5,900 

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

4 
น้ำตกสีเงิน – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 

สาย    
LAROSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

5 สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม ** 

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINES (VU) 

           เท่ียวบินท่ี       เวลาออก  เวลาถึง            เท่ียวบินท่ี       เวลาออก  เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 

ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ป� 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

18 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 14,990 4,900 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2566 15,990 14,990 4,900 

01 – 05 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

02 – 06 มีนาคม 2566 17,990 16,990 4,900 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

03 – 07 มีนาคม 2566 17,990 16,990 4,900 

04 – 08 มีนาคม 2566 17,990 16,990 4,900 

08 – 12 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

09 – 13 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

10 – 14 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

11 – 15 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

15 – 19 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

16 – 20 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

17 – 21 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 

ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ป� 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

18 – 22 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

22 – 26 มีนาคม 2566 15,990 14,990 4,900 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมช่ันต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป�นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

4. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เป�นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเท่าน้ันเป�นผู้พิจารณา 

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป�นเงินสดหรอืส่วนลดอ่ืนๆ ได้ 

8. อาหารบนเครื่องเป�นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย 

12.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETRAVEL AIRLINES (VU) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การ

ต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน  

14.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINE เท่ียวบินท่ี VU136  

17.05 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางท่องเท่ียวตาม

รายการ 



 
 

 

นำท่านเดินทางชม เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN QUOC PAGODA) เป�นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย 

สร้างด้วยสถาป�ตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป�นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท้ังท่ีช่ืนชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ต้นมหาโพธิ์ใหญ่ เป�นอีกจุดสำคญัที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะตามประวัติการเกิดขึ้นก็คือ เป�นต้นโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดีย ที่ได้รับมอบ

จากนายกรัฐมนตรีอินเดีย และมีความเช่ือกันว่า นอกจากน้ียังมตี้นมหาโพธ์ิต้นน้ีเป�นต้นท่ีมีจุดกำเนิดสืบต่อจากต้นโพธ์ิท่ีเจ้าชายสิทธัตถะประทับน่ังตรัส

รู้ มีการสร้างฐานล้อมต้นโพธ์ิไว้ และประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 

นำท่านเดินทางชม โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI CATHERDRAL) หรือโบสถ์เซนต์โจเซฟ ถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษ 19 เป�นหน่ึงในสถาป�ตยกรรมท่ี

โดดเด่นของคริสต์ศาสนาและเป�นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างตะวันออกกับตะวันตก มีลวดลายแกะสลกั ลงชาดฉาบทองอย่างสวยสดงดงามและ

มีการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของเวียดนามเข้าไว้ด้วย 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 
 

Day2 เมืองซาปา – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป�นเมืองแหง่

การพักผ่อนเมื่อครั้งท่ีฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะน้ันได้มาสร้างสถานีบนภูเขา

ข้ึนในป� พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป�นประจำ เพราะ

อากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป�นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ป�จจุบันที่นี่ได้รับ

ความนิยมเป�นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยู่บริเวณน้ีก็มีวิถี

ชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปด้วยนาข้ันบันไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตัวอย่าง

มีเสน่ห์ นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีป�น ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจาก

ระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่

สามารถสัญจรได้นักท่องเท่ียวต้องเดินเท้าท่องเท่ียวภายในเมืองเท่าน้ัน 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง 

 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) เป�นหมู่บ้านของชาวเขา

เผ่าม้ง อยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา 

บ้านเรือนและการแต่งกาย ท่ียังคงอนุรักษ์เอาไว้เป�นอย่างดี การมาท่ีหมู่บ้านแห่งน้ีไม่เพียงแต่ได้พบ

กับวิถีชีวิตขาวเขาเท่าน้ัน กิจกรรมท่ีต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนาข้ันบันได และวิวสวยๆ ในมุม

สูงของภูเขา ที่เป�นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปาหมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กใน

หมู่บ้านได้ หรืออาหารก่ึงสำเร็จรูป 

 

 

นำท่านถ่ายรูป โบสถ์หิน (STONE CHURCH) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปาที่ต้องไป

เช็คอิน เป�นโบสถ์หินท่ีสร้างข้ึนโดยชาวฝรั่งเศส เน่ืองจากครั้งท่ีเป�นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศส

มาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป�นโบสถ์สำคัญของเมืองน้ีท่ีใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่า

ในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป�นอย่างดีและ

ชาวซาปาท่ีเป�นคาทอลิคก็ยังคงใช้งานอยู่จนป�จจุบัน 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก SAPA GREEN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 



 
 

 

 
 

Day3 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิป�น – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพ่ือข้ึนยอดเขาฟานซีป�นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้

สัมผสักับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกท้ังยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางน้ี หมายต:ุ รวมค่ารถไฟแล้ว 

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพ่ือข้ึนสู่ฟานซิป�นยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป�นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก 

ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิป�น (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดท่ีสูงท่ีสุดมีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอด

ฟานซิป�นหลังคาแห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางข้ึนยอดเขา  

   
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป�นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของท่ี

เท่ียวแต่ละท่ีมารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปด้วยภูเขา นอกจากน้ียังมเีครือ่งดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครือ่งดื่ม และยัง

ได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟ�น 



 
 

 

   
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก SAPA GREEN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

อิสระช้อปป��ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มสีินค้าให้ท่านเลือกช้อปป��งมากมาย ไม่ว่าจะเป�นสินค้าพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า 

ท่านสามารถช้อปป��งให้อย่างจุใจ 

 
 

Day4 น้ำตกสีเงิน – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย 



 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม น้ำตกสีเงิน (Silver Waterfall) น้ำตกสีเงินสัญลักษณ์แห่ง

เมืองซาปา ประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากตัวเมืองซาปา 12 กิโลเมตร เป�น

น้ำตกที่มีความสวยงามมาก สูง 100 กว่าเมตร สามาถมองเห็นความงาน

ได้แม้ระยะไกล เพราะที่นี่น้ำที่ไหลลงมาเป�นขั้นๆ มีความโดดเด่น อีกท้ัง

น้ำตกซิลเวอร์ยังมีความเชื่อจินตนาการกันไปว่าน้ำตกเหมือนมังกรสีขาว

ก้มลงมองลงมาจากท้องฟ้า หากมาเวียดนาม แล้วมาเยือนน้ำตกซิลเวอร์

แห่งซาปา จะได้พบกับความงามแห่งธรรมชาติท่ีไม่มีวันลืมเลือน 

 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหล่าวกาย (LAO CAI) เพื่อถ่ายรูปกับ ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน อีกทั้งยังมีสินค้าท้องถิ่นที่ท่านสามารถเยี่ยม

ชมได้จากท่ีแห่งน้ี หลังจากน้ันนำท่านชมสินค้า OTOP เย่ือไผ่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลังจากน้ันนำท่านเดินทางกลับ เมืองฮานอย (HANOI) เป�นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดตีเคยเป�นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย 

หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยูต่อนต้นบนลุม่แม่น้ำแดง เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลมุบริเวณ

มากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช่ัวโมง)  

อิสระท่านช้อปป��ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของท่ีระลึกต่างๆ รา้นกาแฟ หรือ

มุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

  

 

 

  



 
 

 

 
 

Day5 สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสกลางเมืองนี้เป�นที่ประธานาธิบดีโฮจิ

มินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่งเสสต่อหน้าชาวเวียดนามท่ีมาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

11.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINES เท่ียวบินท่ี VU137 

13.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


