
 
 
 
 
 
 
 

 

                          รหัสโปรแกรม : 25169 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ที่สอบถาม( 
 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

วนั
ที ่

โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินอยไบ – เมืองซา
ปา – ตลาดเลฟิมาร์เก็ต 

   
NORTH STAR 
SAPA 
หรือเทยีบเทา่  

2 
เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอด
เขาฟานซปินั – หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต – โบสถ์หนิ 

  
หมอ้ไฟ 
+ไวน์ 

NORTH STAR 
SAPA 
หรือเทยีบเทา่  

3 
โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – 
เมอืงฮานอย – ถนน 36 สาย 

   
LAROSA HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

4 
สุสานโฮจมินิห์ – ท าเนียบประธานาธบิดี – บา้นพกั
ลุ งโฮ –  เจดี ย์ เสาเดียว –  สนามบินนอยไบ – 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 เฝอ   

** รายการทวัร์ขา้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม ** 



 
 
 
 

 
 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
VN610 12.20 14.20 VN619 15.40 17.55 

** ไฟล์ทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟล์ททีค่อนเฟิร์มจากเจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่ีเตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ปี 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

08 – 11 ธนัวาคม 2565 15,990 14,990 3,900 

15 – 18 ธนัวาคม 2565 15,990 14,990 3,900 

23 – 26 ธนัวาคม 2565 16,990 15,990 3,900 

24 – 27 ธนัวาคม 2565 16,990 15,990 3,900 

05 – 08 มกราคม 2566 13,990 12,990 3,900 

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

14 – 17 มกราคม 2566 14,990 13,990 3,900 

26 – 29 มกราคม 2566 14,990 13,990 3,900 

28 – 31 มกราคม 2566 14,990 13,990 3,900 

04 – 07 กุมภาพนัธ์ 2566 14,990 13,990 3,900 

11 -14 กุมภาพนัธ์ 2566 14,990 13,990 3,900 

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

24 – 27 กุมภาพนัธ์ 2566 14,990 13,990 3,900 

25 – 28 กุมภาพนัธ์ 2566 14,990 13,990 3,900 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

ราคาทวัร์ไมร่วมต ั๋วเครือ่งบนิลดจากราคาทวัร์ 4,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 1,500 บาท 

 
  

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ VIETNAM 

AIRLINES (VN) 

           เทีย่วบนิที ่       เวลาออก  เวลาถงึ            เทีย่วบนิที ่       เวลาออก  เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 
 
 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่ีเตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ปี 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

02 – 05 มีนาคม 2566 15,990 14,990 3,900 

09 – 12 มีนาคม 2566 14,990 13,990 3,900 

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

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

24 – 27 มีนาคม 2566 14,990 13,990 3,900 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

ราคาทวัร์ไมร่วมต ั๋วเครือ่งบนิลดจากราคาทวัร์ 4,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 1,500 บาท 

 
ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ทา่น 

และช าระสว่นทีเ่หลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั หรือราคาโปรโมชั่นตอ้ง
ช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั
ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่ก
คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้
ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด
หอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเทา่นัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรือสว่นลดอืน่ๆ ได้ 
8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
 
  

อตัราคา่บรกิาร 



 
 
Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินอยไบ – เมอืงซาปา – ตลาดเลฟิมาร์เก็ต 

09.30 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ VIETNAM AIRLINES 
(VN) โดยมเีจา้หน้าที ่เลทส์โกกรุป๊ ใหก้ารตอ้นรบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น  

12.20 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิ
ที ่VN610 (บรหิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.20 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลงัจากนั้นน าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รบักระเป๋า
สมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

 หลงัจากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แหง่น้ีเริม่ตน้เป็นเมืองแหง่การพกัผ่อนเมือ่
คร ัง้ทีฝ่ร ั่งเศสซึง่ปกครองเวียดนามอยูใ่นขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจงึ
เริม่มีชาวตา่งชาตมิาพกัผอ่นในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้กักนั
ในหมู่นกัท่องเที่ยว จึงท าให้ปจัจุบนัที่น่ีได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดา
ชาวเขาทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณน้ีก็มีวถิีชีวติทีน่่าสนใจ พื้นทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาข ัน้บนัไดทา่มกลางทีล่าดไหล่
เขาทีท่อดตวัอยา่งมีเสน่ห์ นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปนั ทีสู่งทีสุ่ดในอนิโดจีนทีค่วามสูง 3,143 เมตร
จากระดบัน ้าทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั่วโมง)  

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเทา่ 

อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดเลฟิมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น
สนิคา้พ้ืนเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  

 
 
  



 
 
Day2 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – 

โบสถ์หนิ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) 
เมอืงเล็กๆ แหง่น้ีเริม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพกัผอ่นเมือ่
คร ั้งที่ฝร ั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้น
ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนั้น
จึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็น
ประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่
รูจ้กักนัในหมู่นกัทอ่งเทีย่ว จึงท าใหป้จัจุบนัทีน่ี่ได้รบั
ความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว 
บรรดาชาวเขาที่อาศ ัยอยู่บริ เวณน้ีก็มีวิถี ชีวิตที่
น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาข ั้นบนัได
ท่ามกลางที่ลาดไหล่ เขาที่ทอดต ัวอย่างมี เสน่ห์  
นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปนั ที่สูงที่สุดในอินโด
จีนทีค่วามสูง 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) หมายเหตุ: เมอืงซาปารถ
ใหญ่ไม่สามารถสญัจรได้นกัท่องเที่ยวต้องเดินเท้า
ทอ่งเทีย่วภายในเมอืงเทา่นัน้ 

 

น าทา่น นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมส่ดุจากสถานีซาปา สูส่ถานีกระเชา้เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซี
ปนัระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทา อกี
ท ัง้ยงัไดเ้ห็นววิของทุง่นาจากรถรางน้ี หมายตุ: รวมคา่รถไฟแลว้ 
น าทา่น นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสูฟ่านซิปนัยอดเขาสูงสุดแหง่เวียดนามและในภูมภิาค
อนิโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไมห่ยุดพกั ขนาดใหญจุ่ไดก้วา่ 30 คน มีความยามประมาณ 6 ,200 
เมตร หรือ ราว 6 กโิลเมตร 
น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุดมีข้อความ 
FANSIPAN 3.143 M หมายถงึ 'คุณคือผูพ้ชิิตยอดฟานซปินัหลงัคาแหง่อนิโดจีน' ทา่นยงัจะไดช้มววิพา
โนรามา่ 360 องศา พรอ้มกบับรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไมร่วมคา่รถรางขึน้ยอดเขา  

   



 
  



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูหมอ้ไฟ + ไวน์แดง 

 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT 
VILLAGE) เป็นหมูบ่า้นของชาวเขาเผา่มง้ อยูห่า่งจากเมอืงซา
ปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไปเยีย่มชมวถิีชีวติ
ชาวเขา บ้านเรือนและการแต่งกาย ที่ยงัคงอนุรกัษ์เอาไว้เป็น
อยา่งดี การมาทีห่มูบ่า้นแหง่น้ีไมเ่พียงแตไ่ดพ้บกบัวถิีชีวติขาว
เขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนา
ข ั้นบนัได และวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของ
การมาเทีย่วซาปาหมายเหตุ: ทา่นสามารถซื้อขนมไปแจกเด็ก
ในหมูบ่า้นได ้หรืออาหารกึง่ส าเร็จรูป 

 

 

 
 
น าท่านถ่ายรูป โบสถ์หิน (STONE CHURCH) อีกหน่ึง
แลนด์มาร์กส าคญัของซาปาที่ต้องไปเช็คอิน เป็นโบสถ์หนิที่
สรา้งขึ้นโดยชาวฝร ั่งเศส เน่ืองจากคร ัง้ทีเ่ป็นเมืองอาณานิคม 
มีชาวฝร ั่งเศสมาอาศยัอยูเ่มืองซาปาจ านวนมาก จึงเป็นโบสถ์
ส าคญัของเมืองน้ีทีใ่ช้ในการร่วมพิธีมสิซา ถึงแมว้่าในตอนน้ี
ชาวฝร ั่งเศสจะย้ายกลบัไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งน้ีก็ได้รบัการ
อนุรกัษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและชาวซาปาทีเ่ป็นคาทอลิคก็ยงัคง
ใชง้านอยูจ่นปจัจุบนั 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเทา่ 

 
  



 
 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเช็คอนิทีเ่ทีย่วใหมแ่หง่เมอืงซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจดุถา่ยรูป
ใหมแ่หง่เมอืงซาปา มกีารจ าลองไฮไลท์ของทีเ่ทีย่วแตล่ะทีม่ารวมไวใ้หท้า่นไดถ้า่ยรูปทา่มกลางบรรยากาศ
ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขา นอกจากน้ียงัมเีครือ่งดืม่จ าหน่ายใหท้า่นไดพ้กัดืม่เครือ่งดืม่ และยงัไดเ้พลดิเพลนิ
กบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสดุฟิน 

   
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงหลา่วกาย (LAO CAI) เพือ่ถา่ยรูปกบั ดา่นแดนเวียดนาม-จีน อกีท ัง้
ยงัมสีนิคา้ทอ้งถิน่ทีท่า่นสามารถเยีย่มชมไดจ้ากทีแ่หง่น้ี หลงัจากนัน้น าทา่นชมสนิคา้ OTOP เยือ่ไผ ่

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบั เมืองฮานอย (HANOI) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคย

เป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ ฮานอย หมายถงึตอนตน้ของแมน่ ้า ต ัง้อยูต่อนตน้บนลุม่แมน่ ้าแดง เมือ่
วนัที ่29 พฤษภาคม 2551 ไดม้กีารขยายเขตฮานอยไปอกี โดยครอบคลุมบรเิวณมากกวา่เดมิถงึ 3 เทา่ 
เพือ่รองรบัการเตบิโตของเมอืง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ช ั่วโมง)  
อสิระทา่นชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ รา้นกาแฟ หรือมมุถา่ยรูปสวยๆ มากมาย 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั LAROSA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเทา่ 
 
  



 
 
Day4 สุสานโฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพกัลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบิน

นอยไบ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นถา่ยรูปชมดา้นนอกของ สุสานโฮจมินิห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ต ัง้อยูท่ีจ่ตัุรสับาดงิห์ 
จตัุรสักลางเมืองน้ีเป็นทีป่ระธานาธบิดีโฮจมินิห์อา่นค าประกาศอสิรภาพเวียดนามจากฝร ั่งเสสตอ่หน้าชาว
เวียดนามทีม่าชุมนุมกนัอยูใ่นจตัุรสัมากกวา่ 500,000 คน 
น าทา่นชม ท าเนียบประธานาธบิดี (PRESIDENTIAL PALACE) เป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ที่
ฝร ั่งเศสสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1901 เพือ่ใช้เป็นทีท่ าการของผูส้ าเร็จราชการชาวฝร ั่งเศสแหง่อนิโด-ไชน่า ทีน่ี่
เป็นสถานทีท่ างานของประธานาธบิดีโฮจมินิห์เมือ่คร ัง้ยงัมชีีวติอยู ่ปจัจุบนัเป็นทีร่บัแขกเมืองของเวียดนาม 
รอบๆ ท าเนียบมสีวนดอกไมแ้ละสระน ้า 
น าทา่นชม บา้นพกัลุงโฮ (Ho CHI MINH HOUSE) ดา้นหลงัท าเนียบมบีา้นไมห้ลงัเล็กๆ ซึง่ลุงโฮใชเ้ป็น
ที่อยู่อาศยัมาต ั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 จนกระท ั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลงัน้ีเป็นสถานที่
ประวตัศิาสตร์ ทีโ่ฮจมินิห์ใช้เป็นทีป่ระชุมคณะกรรมการโปลติบุโร กบันายทหารคนส าคญัๆ วางแผนการ
รบกบัทหารสหรฐัอเมรกิาในสงครามเวียดนาม ขา้งบนบา้นเป็นหอ้งหนงัสือและหอ้งนอนของโฮจิมนิห์ซึ่ง
อยูอ่ยา่งสมถุและเป็นโสดมาตลอดชีวติ 
น าทา่นสกัการะ เจดีย์เสาเดียว (ONE PILLAR PAGODA) ต ัง้อยูใ่กลบ้า้นลงุโฮ ชาวเวียดนามเรียกวา่ จ ั่ว
โมดโกด เป็นวดัเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ต ัง้แตศ่ตวรรษที ่10 วดัเจดีย์เสาเดียวสรา้งเป็นศาลาเกง๋จนีหลงัเดียวขนาด
เล็กต ัง้อยูบ่นเสาตน้เดียว ศาลาน้ีอยูก่ลางสระบวัรูปสีเ่หลีย่ม ภายในศาลาประดษิฐานรูปเจา้แมก่วนอมิ ปาง
สบิกร เป็นวดัทีม่ชืีอ่เสยีงมากแหง่หน่ึงในฮานอย 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเช้าสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูเฝอเวียดนาม 
15.40 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิที ่

VN619 
17.55 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 



 





 



 
  



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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