
 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนั รายการ เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

วนัที1่ 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - กรงุฮานอย   TG560   07.45-09.35 
กรงุฮานอย / จตัุรสับาดงิห ์/ ท าเนียบประธานาธบิด ี 
บา้นพกัโฮจมินิห ์/ เจดยีเ์สาเดยีว / ซาปา / ตลาด Love Market 

- 
บุฟเฟ่ต ์
อนิเตอร ์

ภตัตาคาร 
North Star Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที2่ 
หบุเขาปากมงักร  ชมดอกไมน้านาพรรณ 
หมูบ่า้นก๊าตก๊าต / นาขัน้บนัได / น ้าตกกัต๊กัต๊ / น ้าตกชลิเวอร์ 

ABF ภตัตาคาร ภตัตาคาร 
North Star Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ ฮานอย / ทะเลสาบคนืดาบ / วดัหงอกเซนิ / ถนน 36 สาย ABF ภตัตาคาร 
 

ภตัตาคาร 
 

Delight Hotel 
Honoi 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ 
นิงหบ์งิห ์/ ล่องเรอืฮาลองบก / วดั Baidinh  
กรงุฮานอย - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ   TG565  20.45-22.35 

ABF ภตัตาคาร - - 



 

 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเด่ียว 
6 – 9 ก.ย 16,900 16,900 3,500 
13 – 16 ก.ย 16,900 16,900 3,500 
20 – 24 ก.ย 16,900 16,900 3,500 
27 – 30  ก.ย 16,900 16,900 3,500 
4 – 7 ต.ค 16,900 16,900 3,500 
12 – 15 ต.ค 17,900 17,900 3,500 
21 – 24 ต.ค 17,900 17,900 3,500 
25 – 28 ต.ค 16,900 16,900 3,500 
1 – 4 พ.ย 16,900 16,900 3,500 
8 – 11 พ.ย 16,900 16,900 3,500 
15 – 18 พ.ย 16,900 16,900 3,500 
22 – 25 พ.ย 16,900 16,900 3,500 
2 – 5 ธ.ค 17,900 17,900 3,500 
7 – 10 ธ.ค 17,900 17,900 3,500 
13 – 16 ธ.ค 16,900 16,900 3,500 
20 – 23 ธ.ค 16,900 16,900 3,500 
28 – 31 ธ.ค 17,900 17,900 3,500 

29 ธ.ค – 01 ม.ค 17,900 17,900 3,500 
 
วนัท่ี1  สนามบินสวุรรณภมิู - กรงุฮานอย - จตัรุสับาดิงห ์- ท าเนียบประธานาธิบดี - บา้นพกัโฮจิมนห ์

ชมวดัเจดียเ์สาเดียว - ซาปา  - ตลาด Love Market      
 05.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย พบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 07.45 น. ออกเดนิทางสู่กรงุฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG560  (ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 

 09.35 น. เดนิทางถงึสนามบินกรงุฮานอย หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแล้ว น าท่านสู่ตวัเมืองกรงุฮานอย 
เมอืงหลวงของเวยีดนาม  จะมอีายุครบ  1,000 ปีในปี  ค.ศ. 2010  ซึง่เมอืงแห่งนี้ยงัคงรกัษาความเป็น
เอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ทา่นไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส ตกึ อาคารทีส่ าคญัต่าง 

  น าท่านชม จตัุรสับาดิงห์ สถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้่านค า
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรัง่เศส ในวนัที่ 2 
กนัยายน พ.ศ. 2488 (วนัชาตขิองเวยีดนาม) หลงัจากตก
เป็นเมอืงขึ้นของฝรัง่เศสอยู่ ถึง 48ปี จากนัน้น าท่านชม
ท าเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นทีร่บัรองแขกบา้น
แขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลงั มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้
แต่มเีชอืกกัน้ใหถ้่ายรปูไดใ้นระยะไกล  
ชม บ้านพกัโฮจิมินห์ ทีเ่คยพ านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-
2512 บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ล่าง
โปร่งไม่มผีนัง เป็นทีพ่กัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชัน้บนสุดเป็น
หอ้งสมุด หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบงา่ย สะอาด 
มขีนาดเลก็ สมกบัเป็นตวัอยา่งทีด่ ี 

  จากนัน้น าท่าน ชมวดัเจดียเ์สาเดียว เรยีกอกีชื่อว่าวดัแห่งรกั สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั เป็นศาลาเก๋งจนี
หลงัเดยีวขนาดเลก็ ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบวัขนาดกลางรปูสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรปู
เจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร แต่ละมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พิเศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อินเตอร ์ 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตัง้อยู่ทางภาคเหนือของ

ประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจนีอยูใ่นเขตจงัหวดัลาวไก 
ตวัเมอืงตัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 1 ,650 
เมตร จงึมอีากาศหนาวเยน็ตลอดปี ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผกั
และผลไม้เมอืงหนาวที่ส าคญัของเวียดนาม อีกทัง้ยงัเป็น
ดนิแดนแห่งขุนเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพินัธุ์มากทีสุ่ดในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนี้ถูก
พฒันาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมยัทีเ่วยีดนามเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 
245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

 เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่่าจะเป็นสนิคา้

พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 
  พกัท่ี North Star  Hotel หรือเทียบเท่า  
 
วนัท่ี2  หบุเขาปากมงักร  ชมดอกไม้นานาพรรณ - หมู่บา้นชาวเขากา๊ตกา๊ต นาขัน้บนัได – 
   น ้าตกกัต๊กัต๊ - น ้าตกชิลเวอร ์
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม เมืองซาปา เมอืงบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรัง่เศสสร้างไว้เป็นสถานที่พกัผ่อนตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2465 ปัจจุบนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดร้บัความนิยมมากทีส่ดุแหง่หนึ่งในเวยีดนาม  



 

 

ชมบริเวณหบุเขาปากมงักร Ham rong mountain ซึง่ท่าน
จะได้ ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทัว่เมืองซาปา ชมดอกไม้
เมืองหนาวนานาพรรณ อนัสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลาง
เมอืงซาปา มคีวามสูงประมาณ 150 เมตร น าท่านเดนิเท้า
ขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาอันเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทาง
ธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายาก
ตลอดจนไมด้อกเมอืงหนาวนานาพนัธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนัน้ขึน้ไปยงัจุดชมวิว
สงูสดุของภเูขาลกูนี้ ซึง่ท าเป็นบนัไดสลบักบัทางเดนิเทา้พืน้ราบผ่านสวนหนิธรรมชาตริปูร่างแปลกตา
ซึง่มอีายนุบัพนัปีส าหรบัทางขึน้จุดชมววินัน้วกไปเวยีนมาคลา้ยเดนิอยู่ในเขาวงกต จนถงึบนจุดชมววิ
เพื่อถ่ายภาพของเมืองซาปา รายลอ้มไปด้วยเทอืกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน่และเมื่อมองไปไกล กจ็ะเหน็
ยอดเขาฟานซปัีน ความสูง 3,148 เมตร สงูกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอนิโดจนี สายหมอกเริม่เคลื่อนตวัไป
มาอยา่งชา้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอาทติยส์ภาพปรบัเปลีย่นไปมาทกุๆ หา้นาท ีววิหลงัคาสแีดงของวลิ
ล่าคลาสสคิสไตลโ์คโลเนียลแบบฝรัง่เศส สลบักบัสสีนัของบรรดาบา้นเรอืนผูค้น โบสถค์รสิตต์ัง้เด่นเป็น
สงา่อยูเ่บือ้งล่างถนนหนทางและทะเลสาปทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปาช่างเป็นภาพทีส่วยงามคุม้ค่าจาก
การทีท่า่นไดม้าชม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ทา่นชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก ่
ของเมอืงซาปา ชมทวิทศัน์อนัสวยงาม ชม ไร่นาขัน้บนัได
ของชาวเขา ซึง่ปลูกกระจดักระจายไปทัว่ทัง้เขา สวยงามดงั
ภาพวาด น าท่านเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชาวเขา
ภายในหมู่บ้าน ชมสนิคา้พื้นเมอืงของทีร่ะลกึ ชมชวีติพื้นถิน่
ของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผ่าเยา้แดง และ
เลือกซื้อสินค้าหตัถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน  ชมน ้าตกกัต๊กัต๊ อีกหนึ่งความสวยงามตาม
ธรรมชาตขิองเมอืงซาปา  
จากนัน้น าท่านชม น ้าตกซิลเวอร ์(Silver Waterfall) เป็น
น ้าตกทีม่คีวามสวยงาม และสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน
ตัง้แต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย 
ระดบัชัน้ สายน ้าไหลลดัเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม 
ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน ้ าตกตามชัน้
ต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทบัใจ พร้อมภาพที่ระลึก
บรเิวณสะพานชมววิ  



 

 

 เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี North Star  Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี3  ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วดัหงอกเซิน - ถนน 36 สาย 
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุฮานอยเสน้ทางเดมิ 

(ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านกลบัสู่ กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม  นครหลวงเก่าแก่  ซึง่จะมอีายุครบ  1,000 
ปีในปี ค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแหง่นี้ยงัคงรกัษาความเป็น
เอกลกัษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น  ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส  ตกึ  อาคารทีส่ าคญัต่าง  ยงัคงเป็นการ
กอ่สรา้งและน าทา่นชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส  
จากนัน้น าท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมชีาวฮานอยและ
นกัทอ่งเทีย่วมานัง่พกัผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้   
ชม วดัหงอกเซิน อยูร่มิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเลก็ ๆ ในทะเลสาบ  มสีแีดงสดใส 
ถอืเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึ่งของกรงุฮานอย  
น าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย  

 เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี DELIGHT HOTEL HONOI หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี4  นิงหบิ์งห ์ล่องเรือฮาลองบก - วดั Baidinh - กรงุเทพฯ 
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก 
ผ่านชมถ า้ตามก๊ก (Tam Coc) ตามก๊ก หมายถงึถ ้าสามถ ้า 
ตามต านานกล่าวว่าถ ้านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและ
กระแสน ้า เมื่อครัง้ทีน่ ้าทะเลยงัท่วมถงึ ซึ่งยงัคงมรีอยคราบ
น ้าปรากฎเป็นหลกัฐาน  
น าท่านลงเรอืพายล่องตามแม่น ้า Hoang Long ในช่วงแรก
ของการเดินทางท่านจะได้ชมทศันียภาพของภูเขาสองฝัง่
แม่น ้ า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร   ภาพที่ปรากฏใน
ระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน กุ้ยหลินของ
จีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ  นัง่เรือ



 

 

กระจาด ล่องผ่านทอ้งน ้า ชมทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสุดลูกหลููกตา สองขา้งทาง
เป็นทุง่นา ในยามทีข่า้วใกลจ้ะถงึเวลาเกบ็เกีย่ว ทอ้งนาจะเป็นสเีหลอืงอรา่มสวยงามเกนิบรรยาย 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทุกท่านแวะสกัการะ วดั Baidinh ทีม่ปีระวตัิอนั
ยาวนานเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็น
อย่างมาก ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืง
ฮานอย เก่าแก่ตัง้อยู่บนภูเขาดิ๊งห์สูง ๑๘๗ เมตรและถูก
กอ่สรา้งมากว่า ๑,๐๐๐ปี การเดนิทางขึน้วดัตอ้งปินบนัไดหนิ
กว่า ๓๐๐ ขัน้ วดัประกอบดว้ยอาคารเตีย่นเดื่องทีต่ ัง้อยู่ตรง
กลางทางฝัง่ขวามอืของวดัคอืถ ้าซา้งทีบ่ชูาพระพทุธเจา้  

  น าทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิานอย  เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและ
สมัภาระ  

 20.45 น. ออกเดนิทางจากกรงุฮานอย กลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG565   
  (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 
 22.35  น.  เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู  โดยสวสัดภิาพ 

************************************* 
 
อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพ่กัหอ้งคู ่ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือรายการทวัร ์คา่ซกัรดี คา่มนิิบาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
 คา่ปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมั) 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิในภายหลงั 
 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท้์องถ่ิน 1,000 บาทต่อทิป 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์ห้
เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษิทัตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตัว๋เครื่องบนิ  มฉิะนัน้จะถอื
ว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ



 

 

 หากท่านทีต่้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจ้าหน้าที ่ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจา้หน้าที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair) เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวก
ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 – 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเกบ็เงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้15 วนั ก่อน

การเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ทา่น  
(ต ่ากว่า 20 ทา่น ตอ้งการเดนิทางมคีา่ใชจ้่าย ทา่นละ 500 บาท) 

 ในกรณีนี้บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตุสดุวสิยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 


