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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวยีดเจ็ทแอร. 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชวหุนกระบอกน้าํ       ไ 

(เย็น) 

12.30น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4เคาทเตอรสายการเวียดเจ็ทแอร  ประตู 3Viet Jet 

Air  

(VJ ) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

15.50น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน VJ902 

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไม

สามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

17.40น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

จากน้ัน   นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีต้ังอยูภาคเหนือ  

เปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  นําทานเดินทางขามแมนํ้าแดง  

แมนํ้าสายลอยฟาท่ีอยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนาม  

ท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทาน้ัน กรุง 

ฮานอยในอดีตไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกันวา 

“Little Parris”เปนเมืองหลวงท่ีไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและแมนํ้าลอมรอบเมือง เฉพาะกรุง

ฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 แหง จึงไดช่ือวา City of Lakesมีถนนหนทางท่ีรมร่ืนดวยตนไมใหญ มีอาคาร

สถาปตยกรรมแบบ 

โคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆในอินโดจีน ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนัก

เดินทางได 

ไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงน้ีอยางไมเส่ือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปใน

ป  

ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยาง

เหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีสําคัญตางๆ ยังคง

เปนการกอสราง สไตลฝร่ังเศส ตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ใหความรม

ร่ืน และสบายตาย่ิงนักนําทานชมการแสดงหุนกระบอกน้ําซ่ึงเปนศิลปะ

พ้ืนบานท่ีมีช่ือเสียงทานจะไดชมเร่ืองราวความรักในเทพนิยายความ

ภาคภูมิใจในความเปนธรรมชาติและวิถีชาวบานเชนการเพาะปลูกการเก็บ

เก่ียวพืชผลการตกปลาการแขงเรือโดยใชหุนกระบอกนํ้าท้ังส้ินจากน้ันนําทาน  

ค่ํา     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 



 

วันที่สอง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบานกั๊ตกั๊ต-ชมนํ้าตกสเีงิน-ตลาดซาปา  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสูจังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากกรุงฮานอยดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตรเดินทางตอไปยังเมืองซาปา 

ซ่ึงเปน 

อําเภอหน่ึงต้ังอยูในจังหวัดลาวไก ดวยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง 

โดยประมาณ 5 ช่ัวโมง) ต้ังอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดําชมวิถี 

ชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได ท่ีสวยงาม 

กวางสุดลูกหูลูกตาจากน้ันนําทานเดินทางไปชมนํ้าตก Silver Water Fall (น้ําตก  

ThacBac) น้ําตกสีเงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาปา 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัท 

พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดวยชาวเขาเผาตาง  ๆท่ีออกมาจับจายซ้ือขายกันอยางมีสีสัน 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันที่สาม ซาปา-เขาฮามลอง-ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ถายรูปหนาวดัหงอกเซิน-ช็อปปงถนน 36 

สาย  

                  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดาน 

รายลอมไปดวยเทือกเขา และเทือกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานใน 

ประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูงโดดเดนท่ีสุดในบรรดายอดอ่ืน  ๆคือฟานซีปน 

(Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหล่ียนเซินน้ี นับวาเปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอิน 

โดจีน สูงถึง 3,143 เมตรนําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชม 

สวนไมดอกและสวนหินท่ีสวยงาม ชมทิวทัศนเมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอมรอบไปดวย

เทือกเขา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสูเมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5ช่ัวโมง) 

นําทุกทานขามสะพานแสงอาทิตยสูกลางทะเลสาบ แวะถายรูปดานหนาวัดหงอกเซิน 

จากน้ันชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 

นําทาน อสิระชอปปงถนน 36 สายมีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย  

กระเปา เส้ือผา รองเทา ของท่ีระลึก ตาง  ๆฯลฯ 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 



 

วันทีส่ี่ ฮานอย –กรุงเทพฯไ (เชา) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตินอยไบ 

12.15น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VJ901 

14.05น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
........................................................................................ 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  ซาปา  4 วัน 3 คืน บิน VJ 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

02 ส.ค.61 05 ส.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 3,000 

09 ส.ค.61 12 ส.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

16 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

23 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 9,999 9,999 8,999 3,000 

30 ส.ค.61 02 ก.ย.61 24 9,999 9,999 8,999 3,000 

06 ก.ย.61 09 ก.ย.61 24 9,999 9,999 8,999 3,000 

13 ก.ย.61 16 ก.ย.61 24 9,999 9,999 8,999 3,000 

20 ก.ย.61 23 ก.ย.61 24 9,999 9,999 8,999 3,000 

4 ต.ค.61 7 ต.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 3,000 

11 ต.ค.61 14 ต.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 3,000 

18 ต.ค.61 21 ต.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 3,000 

25 ต.ค.61 28 ต.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 3,000 

1 พ.ย.61 4 พ.ย.61 24 10,900 10,900 9,900 3,000 

8 พ.ย.61 11 พ.ย.61 24 10,900 10,900 9,900 3,000 

15 พ.ย.61 18 พ.ย.61 24 10,900 10,900 9,900 3,000 

22 พ.ย.61 25 พ.ย.61 24 10,900 10,900 9,900 3,000 



 

 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไว

ในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศ

ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

คะ) 

29 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 3,000 

5 ธ.ค.61 8 ธ.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

6 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

13 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

20 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

27 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,000 

28 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,000 



 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 

วัน มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงนิมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง

ของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหัน

กอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่

บริษัทฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก

การเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

ใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน

เงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  



 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทาง

เปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไม

สามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัด

หยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ

ในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถ

เปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถอืวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรฐับาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเทีย่ว

ดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิม่ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็

จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 



 

 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple 

Room)  

หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียง

เสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียง

ไมกี่หองซึ่ง 

  ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมี

ลิฟตซึ่งขึ้นอยู 

กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง** 


