
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11717 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

มาเลเซยี (มาเลเซยี: Malaysia) เป็นประเทศสหพันธรัฐราชาธปิไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ ตัง้อยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวันออก
เฉียงใตป้ระกอบดว้ยรัฐ 13 รัฐ และดนิแดนสหพันธ ์3 ดนิแดน และมเีนือ้ทีร่วม 330,803 ตารางกโิลเมตร (127,720 ตาราง
ไมล)์ โดยมทีะเลจนีใตแ้บง่พืน้ทีอ่อกเป็น 2 สว่นซึง่มขีนาดใกลเ้คยีงกนั ไดแ้ก ่มาเลเซยีตะวันตกและมาเลเซยี
ตะวันออก มาเลเซยีตะวันตกมพีรมแดนทางบกและทางทะเลรว่มกบัไทย และมพีรมแดนทางทะเลรว่มกบั
สงิคโปร ์เวยีดนาม และอนิโดนเีซยี มาเลเซยีตะวันออกมพีรมแดนทางบกและทางทะเลรว่มกบับรไูนและอนิโดนเีซยี และมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99


  

 

 

พรมแดนทางทะเลกบัรว่มฟิลปิปินสแ์ละเวยีดนาม เมอืงหลวงของประเทศคอืกวัลาลมัเปอร ์ในขณะทีป่ตูราจายาเป็นทีต่ัง้ของ
รัฐบาลกลาง   

มะละกา (มลาย:ู Melaka; ยาว:ี مالك; อังกฤษ: Malacca) เป็นรัฐทางตอนใตใ้นประเทศมาเลเซยี ตัง้อยูบ่รเิวณ
ชอ่งแคบมะละกา ตรงขา้มกับเกาะสมุาตรา รัฐมะละกาเป็นหนึง่ในสองรัฐของมาเลเซยีทีไ่มม่เีจา้ผูค้รองรัฐเป็น
ประมขุแตม่ผีูว้า่ราชการรัฐแทน ในอดตี มะละกาเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกบน
ชอ่งแคบมะละกามากวา่ 500 ปี มลีักษณะของสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปกรรมโปรตเุกส ดัตช ์และ
มลาย ูไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นนครประวตัศิาสตรบ์นชอ่งแคบมะละกาจากองคก์ารยเูนสโก

 
 เมอืงนีย้ัง เหมาะสม

ทีส่ดุส าหรับการอยูอ่าศัยและการเกษียณอาย.ุ 
ก าหนดการเดนิทาง  26-28 ก.พ. /14-16 มคี /25-27 เม.ย. 2562 
 

วนัที ่1 เชยีงราย – กวัลาลมัเปอร ์                                                                                     (-/-D) 

 
13.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เคานเ์ตอร ์Check-in ของสายการบนิ Airasia 
  (FD) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและตรวจบตัรขึน้เครือ่ง 
15.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยเทีย่วบนิที ่FD830  
 

 
19.20 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รบัประทานอาหารค ่า ณ 

ภตัตาคาร จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กและพักผอ่นตามอธัยาศัย  
 

 
 

วนัที ่2  กวัลาลมัเปอร ์-ปตุราจายา่ – มะละกา – ดสัทส์แควร ์– โบสตเ์ซ็นปอลต ์– ถนนยองเกอร ์ (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (Putrajaya City) ปตุราจายานครแหง่อนาคต อันเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงาน
ราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรม
ตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหมข่องประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจ าทีจ่ัตุรัสปตุรา โดยมฉีากหลังเป็น
มสัยดิป ุ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2


  

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”ใชเ้วลาในการเดนิทาง

โดยประมาณ 1.30 ช ัว่โมง มะละกาเมอืงหลวงแรกและเป็นจุดเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอย
ประวัตศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรมตะวันตก น าชม จตัรุสัดชัทส์แควร ์จุดศูนยก์ลางทางการ
ปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ทีฮ่อลันดาเขา้ยดึครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของ
การท่องเที่ยวเมอืงมะละกาจัตุรัสดัตชส์แควร์ตัง้อยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้
ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายกุวา่ 200 ปี มเีอกลักษณ์โดดเดน่ในการทาสแีดงปนูกนิหมาก หรอืส ีsalmon 
pink เป็นย่านที่มีสีสดสวยงามทัง้ตัวอาคารและอฐิที่ปูนถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชม วหิาร 
St.Paul’s Church ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไว ้
เป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตรเ์พือ่ใหค้นรุ่นหลังไดเ้รยีนรูเ้ท่านัน้ ในยคุทีโ่ปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์
แหง่นีช้ ือ่วา่ NosaSenhora แตเ่ปลีย่นเป็น St. Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีูปปั้นนักบญุฟ
รานซสิ เซเวยีร ์(St. Francis Xavier) ผูม้ชี ือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิและมา
เผยแผศ่าสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้จนกระทั่งเสยีชวีติศพของนักบญุฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ีห่นา้โบสถ์
แห่งนี้ก่อนจะน าส่งต่อไปยังประเทศอนิเดีย ใหท้่านเดนิเล่น ถนนยองเกอร ์ถนนแห่งนี้เป็นถนนคนเดนิ 
บา้นเรอืนสองขา้งทางบนถนนสายนี้ มสีสีนัทีส่วยงามโดดเดน่ สถาปัตยกรรมแบบชโินโปรตุกสี ซึง่จะคลา้ย
กับเมอืในภูเก็ตของเรา นอกจากจะมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามแลว้ถนนแห่งนี้ยังมขีองขายทีห่ลากหลาย 
โดยเฉพาะของเกา่และของสะสมทีนั่กทอ่งเทีย่วมาหาซือ้กันทีน่ี่ และถนนยองเกอรย์ังไดส้มญานามว่าเป็น
ไชน่าทาวนอ์กี ดว้ยของมะละกาอกีดว้ย 
 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 
ค า่ พักที ่โรงแรม  Imperial Herritage Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 

 
 
 
 
 



  

 

 

วนัที ่3 
กวัลาลมัเปอร ์ – วดัถ า้บาต ู – วดัเทยีนโฮว่ – จตัรุสัเมอเดกา้ – ตกึแฝดเปรโตนสั – ชอ้ปป้ิง Mitsui 

Outlet – ทา่อากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์– เชยีงราย              (B/L/-) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์แวะนมสัการ พระขนัธกมุารที ่วดัถ า้บาต ูเป็นศาสนา สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์
ของศาสนาฮนิด ู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ ้า ขา้งบนมรีปูปัน้ของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร น า
ชมวดัเทยีนโฮว่ วดัจนีสวยงามทีส่ดุในกรงุกวัลาลัมเปอร ์พรอ้มสกัการะขอพรองคร์าชนิสีวรรคเ์พือ่ความเป็น
สริมิงคลวัดจนีแหง่นีส้รา้งดว้ยเงนิทนุของชาวจนีในมาเลเซยีโดยรัฐบาลไดใ้หเ้งนิสว่นหนึง่ในการสรา้ง ไดรั้บ
การยง่ยอ่งวา่เป็นวดัจนีทีส่วยสะดดุตายิง่ใหญอ่กีแหง่หนึง่ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ ภายในบรเิวณ
แขวนโคมไฟจนีสแีดงเป็นจ านวนมาก ดแูลว้สวยงามแปลกตา ในวหิารม ีเจา้แมก่วนอมิองค ์ใหญโ่ดดเดน่ สี

ทองอรม่ทัง้องค ์ยิง่สรา้งความศทัธาเลือ่มใสมากยิง่ขึน้  
หลังจากนัน้ น าทา่นชม พระราชวงั อสิตานาเนการา หรอืพระราชวงัแหง่ชาตแิหง่ใหม ่สถานทีป่ระทบั
ของสมเด็จพระราชาธบิดหีรอืยงัดเีปอรต์วนอากง ตัง้อยูท่ีถ่นน Jalan Duta มพีืน้ทีถ่งึ 610 ไร ่ ใหญก่วา่
พระราชวังเดมิเกอืบ 9 เทา่ มหีลังคายอดโดม 22 โดม และแบง่พืน้ทีใ่ชง้านเป็น 3 สว่น คอื พืน้ทีส่ว่นพธิกีาร 
พืน้ทีส่ว่นพระองค ์ และพืน้ทีส่ว่นการบรหิาร พระราชวงัแหง่ใหมน่ีส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ 2550 โดยใชง้บประมาณ 
800 ลา้นรงิกติ หรอืกวา่ 8,000 ลา้นบาท เสร็จสมบรูณ์มพีธิเีชญิธงเปิดใชเ้ป็นทีป่ระทับในวันที ่ 15 
พฤศจกิายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธบิดพีระองคแ์รกทีเ่สด็จเขา้ประทับ คอืสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่
14 ตวนกอูบัดลุฮาลมิ ซึง่เป็นสลุตา่นแหง่รัฐเคดาห ์ โดยเป็นสลุตา่นพระองคแ์รกทีไ่ดท้รงด ารงต าแหน่ง
สมเด็จพระราชาธบิด ี 2 ครัง้ ครัง้แรกทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่ 5 ในระหวา่งปี 2513-
2518 และครัง้ทีส่องเพิง่เขา้รับต าแหน่งเมือ่วันที ่13 ธันวาคม 2554 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเยีย่มชม จตัรุสัเมอเดกา้ บรเิวณจตัรัุสแหง่นี ้ เป็นทีต่ัง้ของเสาธงทีส่งูทีส่ดุ ในโลก ซึง่เป็นธงชาติ
ประจ าชาตมิาเลเซยี ทีไ่ดรั้บการชกัขึน้สูย่อดเสา เมือ่เวลาเทีย่ง คนืของวันที ่ 30 สงิหาคม ค.ศ. 1957 เมือ่
ไดรั้บเอกราชจากประเทศองักฤษ สว่นฝ่ังตรง ขา้มกบัจตัรัุสฯ เป็นอาคารสลุตา่นอบัดลุ ซาหมดั ซึง่กลายเป็น
สญัลักษณ์ของประเทศ มาเลเซยีไปแลว้ อาคารแหง่นีเ้ป็นสถาปัตยกรรมแบบ มรูสิ อนิเดยีผสมผสานกบั
ศลิปะ แบบอาหรับ ความสงูของยอดโดมมขีนาดเทา่กบั 40 เมตร และหอนาฬกิาทีต่ัง้ ตระหงา่นอวดความ
สวยงามของตวัตกึและในเวลากลางคนื จะมกีารตดิไฟระยบิระยบั เต็มไปหมด ยิง่เพิม่ความสวยงามใหก้บั
อาคารแหง่นี ้ สถานรีถไฟ KL ซึง่จัดวา่เป็นสถานรีถไฟทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ ตัง้ตระหงา่น อยูบ่น
ถนนฮาชามดัดนิ (Jalan Hashamuddin) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1911 ภายนอก สถานสีรา้งแบบมรูสิ มลีกัษณะ
เป็นหอสงูคลา้ยมสัยดิ แตภ่ายในสรา้งและตกแตง่ เหมอืนสถานรีถไฟวกิตอเรยีจากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั
สญัลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลัมเปอร ์ ตกึแฝดเปรโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลกดว้ย
ความสงูถงึ452เมตร จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากคนทางบา้น ณ Mitsui Outlet ทีม่สีนิคา้ทีม่สีนิคา้
มากมายหลากหลายชนดิพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกจับจา่ยซือ้ของฝากคนทางบา้น  
 



  

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ
กวัลาลมัเปอร ์เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่เชยีงราย   
19.50 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่เชยีงราย โดยเทีย่วบนิ
ที ่FD831 (บรกิารอาหารเย็นบนเครือ่ง ) 
21.40น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่า
หลวง โดยสวัสดภิาพ 
 

อตัราคา่บรกิาร   
 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นๆละ    

    9,999    บาท 
เด็ก 2-12 ขวบพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น      9,999  บาท 
เด็ก 2-12 ขวบพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง     9,999  บาท 
เด็ก 2-12 ขวบพกักบัผูใ้หญ ่ไมเ่สรมิเตยีง     8,999  บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ         4,000   บาท 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะตลอดทรปิ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดื ่
 
 
 


