
PVN27-ดาลทั-มุยเน่  4วนั VZ (พกัดาลทั 2คนื) 

เวียดนามใต ้ดาลทั-มุยเน่ 4วนั 3คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เมืองตากอากาศดาลัท เมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี (พกัท่ีดาลัท 2คืน) 

-เมืองแห่งการพกัผอ่นรมิทะเล & ทะเลทราย มุยเน่ 

-รวมคา่รถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่ 

-แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ + หมวกแก๊ป 
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วนัที1่ กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ-ดาลทั-ฟานเทยีต-มยุเน ่
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

11.10 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที ่
VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

12.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนูเฝอเวยีดนาม) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและ

แหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิ
ทางผ่านชมธรรมชาติและวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม น าท่านสัมผัสอากาศ

บรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับ
เขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค ่าคนื น าท่านชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกัน
ของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

วนัที2่ มยุเน-่ทะเลทรายขาวมยุเน-่ดาลทั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชม “แกรนดแ์คนย่อนแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการ

กัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ี
ซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน าท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนินภเูขาทรายสี

ขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้า
เทา่นัน้ ไมไ่กลกันมแีหลง่น ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น  ถา่ยรปู และ
ชมววิ ที่ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เชา่รถจี๊ ป หรอืรถ ATV 

ตะลุยเนินทราย หรอืสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลืน่ไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 
เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศที่มีชือ่เสยีงอันและโร

แมนตคิที่สดุและของเวยีดนามเนื่องจากตัง้อยู่บนที่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 
เมตร ท าใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดรูอ้น อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ 15-25 

องศาเซสเซยีส แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร ่กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนตา่งๆปลูก
สรา้งรปูแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบ
เมอืงดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝรั่งเศสจงึได ้ เขา้มาพัฒนาและสรา้งเมอืง

ดาลัท เพือ่ใหเ้ป็นเมอืงตากอากาศส าหรับชาวฝรั่งเศส  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอันร่มรืน่เขยีวชอุ่มลงสูหุ่บเขาเบือ้งล่าง 
เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา (Thac Datanla) น ้าตกขนาด

ไมใ่หญ่มากแตม่ชีือ่เสยีง อกีหนึ่งในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของดาลัดทีไ่ม่ควรพลาด!! 
น าทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี้เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีท่ันสมัย
ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภยัสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที่

มองเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอันสวยงาม  น าทา่นชม วดัติก๊กลาม เป็นวัด
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ทีส่รา้งอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์
กับทิวสนที่ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น 

พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานที่
แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที่สรา้งขึ้นในสมัยเรืองอ านาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิด

สงครามเวยีดนาม แลว้ท าใหจั้กรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้งลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมา
เหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  จากน่ันน าท่านเดนิทางสูย่่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่า ของเมอืงดาลัทใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 

พกัที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

วนัที3่ ฟานเทยีต-ทะเลทรายขาวมยุเน-่ดาลทั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนัน้น าท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยยี ใหท้่านอสิระชมความงามในทุง่ดอกไฮเดรนเยยี 

กับบรรยากาศเมืองหนาวกลางหุบเขาดาลัท อีกหนึ่งจุดที่มาเมืองนี้แลว้ตอ้งแวะถ่ายรูป

สวยๆเช็คอนิ น าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบ
โดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที่ 2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ 
เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonderland” 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม สถานรีถไฟดาลทั เป็นสถานีรถไฟทีเ่ก่าแก่ สรา้นขึน้โดยชาวฝรั่งเศสในช่วง 

ศ.ศ.1932 เสน้ทางสายนี้มคีวามยาว 84 กม. สถานีมรีปูแบบสถาปัตยกรรมทีไ่มซ่ ้ากันมสีาม
หลังคามกุ สถานีไดร้ับการยอมรับวา่เป็นวัฒนธรรมประจ าชาตอิันเกา่แก่ ปัจจบุันเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวของเมืองดาลัท ใหท้่านจะเก็บภาพสวยๆกับสถานีรถไฟเก่า หัวรถจักรเดิม 
จากนัน้น าทา่นชม วดัลงิเฟือก หรอื วดัมงักรทอง สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1950 สรา้งจากการน า
กระเบือ้งเหลอืใชม้าทบุๆ มาใชป้ระดับสรา้งวัด  

จากนั้นน าท่านไหวเ้จา้แม่กวนอมิ ที่ศักดิส์ทิธิ ์องค์เจา้แม่กวนอมิที่ไดส้รา้งจากดอกไม ้
กระดาษ (ดอกกระดาษเป็นดอกไมช้นดิหนึง่ เหมอืนดอกบานไมรู่โ้รย เมือ่แหง้แลว้ลักษณะ

คลา้ยๆ กระดาษ) ชมเจดรีะฆัง ทีช่าวบา้นมคีวามเชือ่ว่า ถา้เขยีนชือ่ตดิไวท้ีร่ะฆงั จะท าให ้
เรามชีือ่เสยีงและมคีวามสขุ จากนัน้แวะถ่ายรูปดา้นนอกคู่กับโบสถไ์ก่ ทีต่ัง้อยู่เนินเขาใน

ยา่นใจกลางเมอืง เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ประจ าเมอืงดาลัท เป็นโบสถข์องชาวครสิตโ์ปแตส
แตนท์เพียงไม่กี่แห่งในเวยีดนาม มีความงดงามในการตกแต่งสไตล์ตะวันตกท าใหนั้ก
เดนิทางไมค่วรพลาดไปชม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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วนัที4่ ดาลทั-สวนดอกไม-้กรุงเทพ (สวุรรณภูม)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง
ดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและ

สสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที่แสนโรแมนตกิ น าท่านชม ฟารม์เลีย้ง
ชะมด ดูกระบวนการผลติกาแฟจากขี้ชะมด ที่ขึน้ชือ่

ของเมืองดาลัท ทัง้เอกลักษ์พรอ้มวธิกีารเลี้ยงชะมด
หลากหลายสายพันธุอ์ย่างใกลช้ดิ และสามารถเลือก

ซื้อผลิตภัณธ์กาแฟขี้ชะมดกลับเป็นของฝากได ้
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสูส่นามบนิเมอืงดาลทั เพือ่

เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
12.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที ่

VZ941 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 
14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

10-13 เม.ย.62 12,999 12,999 3,500 

11-14 เม.ย.62 13,999 13,999 3,500 

18-21 เม.ย.62 11,999 11,999 3,500 

02-05 พ.ค.62 11,999 11,999 3,500 

05-08 พ.ค.62 11,999 11,999 3,500 

08-11 พ.ค.62 11,999 11,999 3,500 

09-12 พ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

19-22 พ.ค.62 9,999 9,999 3,500 

23-26 พ.ค.62 10,999 10,999 3,500 

31 พ.ค.-03 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,500 

13-16 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,500 

27-30 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,500 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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28 ม.ิย.-01 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 

04-07 ก.ค.62 10,999 10,999 3,500 

12-15 ก.ค.62 10,999 10,999 3,500 
14-17 ก.ค.62 12,999 12,999 3,500 
17-20 ก.ค.62 10,999 10,999 3,500 
25-28 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 
26-29 ก.ค.62 12,999 12,999 3,500 
28-31 ก.ค.62 10,999 10,999 3,500 
01-04 ส.ค.62 10,999 10,999 3,500 
08-12 ส.ค.62 11,999 11,999 3,500 
09-13 ส.ค.62 12,999 12,999 3,500 
11-14 ส.ค.62 10,999 10,999 3,500 
23-26 ส.ค.62 10,999 10,999 3,500 
06-09 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 
20-23 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 
26-29 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 
04-07 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 
10-13 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 
17-20 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 
23-26 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 

25-28 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 

ราคาเด็กทารก 
อายุต า่กวา่ 2ปี 

3,000 บาท 

 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศ  / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 800 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ต ัง้แต ่วนัที ่10 ม.ิย. 62 เป็นตน้ไป ขอปรบัคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม เป็นทา่นละ 800 บาท 
 
 



PVN27-ดาลทั-มุยเน่  4วนั VZ (พกัดาลทั 2คนื) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 200 ตอ่ทา่น/800 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู ้

เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีที่สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
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