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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขนึเครืองทีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 
 

FD642 DMK(ดอนเมือง) – HAN(ฮานอย) 06.40 – 08.30 

FD645 HAN(ฮานอย) – DMK(ดอนเมือง) 20.50 – 22.40 
 

**รวมนําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครอืง  ก.ก. และถือขนึเครอืงบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลียนแปลงไฟลท์ขนึอยู่กบัสายการบิน** 
 

 ฟรเีสือยืดเวียดนามท่านละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 

 พกัโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว / ลาวไก 1 คืน 4 ดาว / ฮานอย 1 คืน 3 ดาว  



 

UPDATE 09/02/2023 

 

DAY1  กรงุเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – 

Moana Café – ถนนคนเดินซาปา                                       (–/L/D) 

03.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชนั  เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจ้าหน้าทขีอง

บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เนืองจากต้องใช้เวลาในการ

เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ  ชวัโมง*  

06.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  

เทยีวบนิท ีFD642 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง  นาท ี    

**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟลท์ขึนอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                        

**รวมนําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครือง  ก.ก. และถือขนึเครอืงบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก.  ** 

08.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม  

นําท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองซาปา เป็นเมอืงเลก็ๆแห่งนีเรมิต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมอืครงัทฝีรงัเศสซงึปกครอง

เวยีดนามอยู่ในขณะนันได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขนึในปี พ.ศ.  จากนันจงึเรมิมชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วง

วนัหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเรมิเป็นทรีูจ้กักนัในหมู่นักท่องเทยีว จงึทําใหปั้จจุบนัทนีีได้รบั

ความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทอีาศยัอยู่บรเิวณนีก็มวีถิชีวีติทน่ีาสนใจ พนืทใีน

ซาปาเตม็ไปดว้ยนาขนับนัไดท่ามกลางทลีาดไหล่เขาททีอดตวัอย่างมเีสน่ห ์

เทียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอนัลือชือ 

นําท่านเชค็อนิคาเฟ่สุดชคิ MOANA CAFÉ รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานทไีว้ให้ท่านผ่อนคลายกบั

บรรยากาศสุดฟิน และทางรา้นยงัมจีาํหน่ายเครอืงดมืพรอ้มใหท้่านดมืดาํไปกบัความเยน็จากสายหมอกอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UPDATE 09/02/2023 

 

 

 พาทุกท่านชม ถนนคนเดินซาปา ซงึมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทอีอกมาจบัจ่ายซอืขายกนัอย่างมสีสีนั 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!!ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 

นําทุกท่านเข้าสู่ทีพกั SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดบั  ดาวหรอืเทียบเท่า   

DAY2 รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึนยอดเขาฟานซีปัน – หมู่บ้านกัตกตั – เมืองลาวไก – ตลาด

กก๊เลียว                                                                                                                                (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดนิทางไป นังรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพอืขนึยอดเขาฟานซีปันระยะทาง

ประมาณ  กโิลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง เมอืถงึสถานีกระเชา้แลว้

นําท่าน นังกระเช้าไฟฟ้า เพอื ขึนสู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสงูสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนไดร้บั

การกล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สูงทสีุดในอนิโดจนีบนความสูงจากระดบันําทะเลปานกลาง ,  เมตร การ

เดนิเทา้สู่ยอดเขาแห่งนีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทคี่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจาก

ทวัโลกเลอืกเป็นจุดหมายปลายทางสําหรบัการทดสอบกําลงัใจและชนืชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 

(รวมค่าบริการขนึรถรางและกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กตั กตั หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวเขาในหมู่บ้านนี และชมแปลงนาขา้วแบบขนับนัได การเดนิทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเท้า

หรอืนงัรถยนตก์ไ็ด ้ในกรณีทนีงัรถยนต ์รถนําเทยีวจะพาทุกท่านมาทหีน้าหมู่บา้นกตักตั  และจากนนัจงึเดนิเทา้เลาะ

ตามไล่เขาซงึเป็นถนนของหมู่บ้านเพอืสมัผสักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสุขของประชาชนชาวเขาพนืเมอืง 

ทีพงึพาธรรมชาติในการดําเนินชีวติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรอืนของชาวเขาทเีปิดร้านวาง

จาํหน่ายสนิคา้พนืเมอืง ของทรีะลกึแก่นกัท่องเทยีว 
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เทียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตงัอยู่บนระดบัความสูงจากระดบันําทะเลปานกลาง 

,  เมตร จงึมอีากาศหนาวเยน็ตลอดทงัปี ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทศันียภาพสองขา้งทาง นําท่านเดนิทางสู่ 

ตลาดกก๊เลียว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดทอียู่ตดิชายแดน ระหว่างเวยีดนามและจนี จงัหวดัลาวไก ทนีีจะมี

สนิค้าทงัของเวยีดนามและของจนีให้นักท่องเทยีวได้เลือกซือ อาทเิช่น เสอืผ้า กระเป๋า ของเล่นเดก็ และสนิค้าอกี

มากมายหลายอย่าง ดา้นหน้ากจ็ะมผีลไม ้ของสด ขายอยู่ดว้ย นกัท่องเทยีวสามารถเลอืกชมและชมิผลไมส้ดๆ ไดท้ี

ตลาดแห่งนี นอกจากนียงัสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ทีพกั ROYAL LAO CAI HOTEL โรงแรมระดบั  ดาวหรอืเทียบเท่า   

DAY3 เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวนัตก – เจดียเ์ฉินก๊วก – สุสานลุงโฮ – วดัเจดียเ์สา

เดียว – โบสถใ์หญ่ฮานอย                                                            (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชวัโมง) ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม

บรรยากาศธรรมช่าตทิงั 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืตามอธัยาศยั   นําท่านเดนิทางไปชม เจดียเ์ฉินก๊วก เป็น

เจดยีท์สีําคญัและเก่าแก่ของชาวเวยีดนาม ตงัอยู่ในพนืทขีองวดัเฉินก๊วกเป็นวดัทอียู่ใจกลางเมอืงใกลก้บัทะเลสาบ

ตะวนัตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี ใช้ศิลปะทีมีการผสมผสานกันอย่างลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและ

เวยีดนาม มคีวามสูง ทงัหมด  ชนั แต่ละชนัจะมลีกัษณะเหมอืนกนั จากชนัล่างถงึชนับน ต่างเพยีงจะมขีนาดเล็ก

ลงตามความสูงทช่ีองหน้าต่างของแต่ละชนัจะเป็นทปีระดษิฐานของประตมิากรรมพระพุทธรูปอมติาภพุทธเจา้ ตาม

ความเชอืของพุทธมหายาน ซงึมองเหน็เด่นชดัจากภายนอก ไล่เลยีงขนึไปตรงกนั ตวัเจดยีก์่อสรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชนั

ล่างดา้นหน้าจะมแีท่นสําหรบัให้นักท่องเทยีวบูชา ภายในมจีารกึประวตัคิวามเป็นมาทงัของเจดยี์และพระศรศีากย

มุนีปางปรนิิพพานททีําดว้ยทองคํา  จากนันนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบ

นําจดืทใีหญ่ทสีุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวนัตก มคีวามยาวของชายฝัง 17 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีุด

ของเมอืงหลวงและเป็นสถานทีๆ  นิยมสําหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสาบทดีงึดูดชาวบ้านหลายคน

และนักท่องเทยีวทกีําลงัมองหาการพกัผ่อนจากเมอืงทวีุ่นวาย 



 

UPDATE 09/02/2023 

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านถ่ายภาพด้านหน้า สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวนัจนัทร์และศุกร์ เพอืนําร่างลุงโฮไปอาบนํายาใหม่) 

ภายในบรรจุศพอาบนํายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว เป็นนักปฏิวตัิชาวเวยีดนาม ซึงใน

ภายหลงัไดก้ลายมาเป็นนายกรฐัมนตรแีละประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยเวยีดนาม (เวยีดนาม

เหนือ) หลงัจากสนิสุดของสงครามเวยีดนาม ไซ่งอ่น เมอืงหลวงเก่าของเวยีดนามใต้ ไดถู้กเปลยีนชอืมาเป็น

นครโฮจมินิห ์เพอืเป็นเกยีรตแิก่โฮจมินิหโ์ฮจมินิหเ์ป็นบุคคลทชีาวเวยีดนามถอืว่าเป็นบคุคลทมีคีวามสําคญั

เป็นอย่างยงิต่อการประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม  

 

จากนันเดนิต่อไปชม วดัเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจนีหลงัเดยีวขนาดเลก็ ตงัอยู่บนเสาต้นเดยีวปักอยู่ในสระบวั 

ประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร ถอืของมงคลรวม 8 อย่าง มตีํานานเล่าว่า“พระเจา้หลไีทโต

ทรงพระสุบนิเหน็เจา้แม่กวนอมิประทบันังอยู่บนใบบวั และส่งเดก็ชายในออ้มแขนใหพ้ระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์

ไดอ้ภเิษกสมรสและไดใ้หก้ําเนิดทายาทเพศชายพระองคต์ามททีรงสุบนิจงึไดโ้ปรดใหส้รา้งวดันีขนึมาเพอืแสดงความ

ขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอมิ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UPDATE 09/02/2023 

 

จากนันนําท่านชม โบสถใ์หญ่ฮานอย โบสถ์ใหญ่ฮานอยก็ถอืเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปทมีลีวดลายแกะสลกั ลง

ชาดฉาบทองอย่างสวยสดงดงามและมกีารผสมผสานเอกลกัษณ์วฒันธรรมพนืบ้านของเวยีดนามเขา้ไว้ด้วย โบสถ์

แห่งนีไดร้บัการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยบาดหลวงปักกนิเน่อร์ซงึเป็นศลิปะแบบโกธคิ มปีระตูใหญ่ตรง

ระเบยีงทางเขา้สูอ่าคารทขีนาบดว้ยประตูเลก็ทงัสองขา้ง ส่วนภายในโบสถก์็ใชก้ระจกสตีกแต่งเป็นภาพนกับุญต่างๆ 

สาํหรบับรเิวณทบีาดหลวงใชท้าํพธิไีดร้บัการตกแต่งตามศลิปะพนืบา้นดงัเดมิมลีวดลายสวยงามปราณีต 

 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ทีพกั THE LIGHT HANOI HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY4  เมืองฮานาม – วดัตามจุก๊ – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน  สาย                  (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทุกท่านออกเดนิทางไป เมืองฮานาม เป็นเมอืงมนีิคมอุตสาหกรรมรวม  แห่ง ส่วนใหญ่เป็นของญปีุ่ น เกาหลจีงึ

ไม่ต้องแปลกใจถ้ามาห่านามด้วยมอเตอร์เวย์  และเห็นการพัฒนาโลจิสติกส์ของเมืองเป็นระยะ เพือรองรับ

อุตสาหกรรม เพอืนําท่าน ล่องเรอืพรอ้มชมินําชาเวยีดนามและไดช้มความงามของแลนด์มารก์แห่งใหม่ของเวยีดนาม  
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นําท่านชม วดัตามจุ๊ก หรอืทถีูกเรยีกว่าแหล่งท่องเทียวเชิงจติวญิญาณตามจุ๊กอยู่ทีจงัหวดัห่านาม ห่างจากกรุง

ฮานอยประมาณ60กิโลเมตร ซึงเป็นแหล่งท่องเทยีวแห่งใหม่ทีตงัอยู่ตรงกลางเสน้ทางการท่องเทยีวเพอืค้นคว้า

ดนิแดนแห่งพุทธศาสนาทไีม่ควรพลาดของเวยีดนาม วหิารตามจุ๊กทอียู่ตรงกลางสระนํา จากการวเิคราะหเ์บอืงต้น 
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นักโบราณคดีได้สรุปว่าวดัตามจุ๊กโบราณมอีายุมากกว่า1พนัปี เมอืปี2001นายกรฐัมนตรไีด้อนุมตัิแผนการฟืนฟู

บูรณะวดัตามจุ๊กและถงึปี2013วดัแห่งนีไดร้บัการบัรองเป็นแหล่งท่องเทยีวแห่งชาต ิ นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮานอย  

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัจากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมืองฮานอย นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ และ อิสระช้อปปิงทีถนน  สาย เป็น

ย่านทมีสีนิคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึต่างๆ ฯลฯ 

คาํ บริการขนมปังเวียดนาม   

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

20.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  เทียวบินที FD645 ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ  ชวัโมง  นาท ี 

**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟลท์ขึนอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                        

**รวมนําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครือง  ก.ก. และถือขนึเครอืงบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก.  ** 

22.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

*********************************************************************** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

-  ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเดียว 

เพิมอตัรา ท่านละ 

16 - 19 กมุภาพนัธ์ 2566 15,999 3,500 

26 กมุภาพนัธ์ – 29 มีนาคม 2566  15,999 3,500 

09 - 12 มีนาคม 2566 15,999 3,500 

16 - 19 มีนาคม 2566 15,999 3,500 

23 - 26 มีนาคม 2566 15,999 3,500 

25 - 28 มีนาคม 2566 15,999 3,500 

31 มีนาคม - 03 เมษายม 2566 15,999 3,500 
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03 - 06 เมษายน 2566 16,999 3,500 

10 - 13 เมษายน 2566 16,999 3,500 

12 - 15 เมษายน 2566 22,999 3,500 

15 - 18 เมษายน 2566 16,999 3,500 

06 - 09 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

20 - 23 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

27 - 30 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

03 - 06 มิถนุายน 2566 18,999 3,500 

22 - 25 มิถนุายน 2566 16,999 3,500 

07 - 10 กรกฎาคม 2566 16,999 3,500 

26 - 29 กรกฎาคม 2566 16,999 3,500 

02 - 05 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

05 - 08 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

12 - 15 สิงหาคม 2566 18,999 3,500 

17 - 20 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

16 - 19 กนัยายน 2566 16,999 3,500 

29 กนัยายน - 02 ตุลาคม 2566  16,999 3,500 

 

** อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถ
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ให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  ,  บาท **  

(ไม่มีทีนังบนเครอืงบิน และไม่มีเตียง) 

   

ข้อสาํคญั  

- ถ้าหากมผีู้เดินทางตํากว่า  คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมสีถานที ร้านค้าทีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคญั หาก

กรณีทีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงือนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 

ทงันีนักท่องเทียวจะต้องมีความพร้อมทีจะทาํตามเงือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชือโควิด-

 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครอืงบิน (ตวั) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชนัประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทยีวใด เทยีวหนึง กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทเีป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องโดยมนํีาหนักไม่เกิน  ก.ก. (  ชิน) และ ถือขึนเครอืงบิน

ได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชนิ แต่ทงันีเจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงอืนไขของสายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

- ค่าเขา้ชมสถานทตีามทรีะบุในโปรแกรมท่องเทยีว 

- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทยีวตลอดการเดนิทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั -  ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั  ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ  ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีาํใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทไีม่รูจ้กักนัมาก่อน 

เช่น กรณีทที่านเดนิทาง  ท่าน จาํเป็นตอ้งชําระค่าหอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ , ,  บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรบัคนไทย ในกรณีประกาศให้กลบัมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครงั (เนืองจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทพีํานกัในเวยีดนามไม่เกนิ  วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรบัชาวต่างชาต ิทไีม่ไดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทรีะบุในรายการ 

- ค่าอาหารสาํหรบัท่านททีานเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสําหรบัมุสลมิ 

- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทขีองชาวต่างชาตทิเีพมิเตมิตามการจ่ายจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบินนันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทนีังบนเครอืงบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทงันีขนึอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครอืงบนิแต่ละไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย % กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทสีนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เงอืนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครงัท ี  ท่านละ ,  บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง  วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา .  น. 

เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทกีําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นันหมายถงึว่า กรณีทมีคีวิรอ (WAITING LIST) ก็

จะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลําดบั เนืองจากทุกพเีรยีด เรามทีนีังราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา

พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นทเีหลอือย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทบีรษิทักําหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธยิกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธไิม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่ว่าส่วนใน

สว่นหนึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ  วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีก

เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน % 

 

 

 

 

 



 

UPDATE 09/02/2023 

 

เงอืนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตงัแต่  วนัขนึไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิ *ในกรณีทวีนัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน  วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง -  วนั คนืเงนิ %ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตวัเครอืงบิน 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอนืๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า วนั ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าทวัรท์ชีําระแลว้ทงัหมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทยีวบินโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลอืนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า โดยยดึ

ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทงัสินในกรณีดงัต่อไปนี 

- หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณีทที่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมอืงหรอืเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทยีวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมอื เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายทีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเทยีวเอง 

- ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลอืนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย  เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เงอืนไขสาํคญัอืนๆทีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีนึตํา อย่างน้อย  ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีทีจะ

ประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลือนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอืนต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที

เป็นกรณีพเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลยีนแปลงได ้

- กรณีทที่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพอืยนืยนักบัเจ้าหน้าทกี่อนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน สงิสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง



 

UPDATE 09/02/2023 

สนามบนิเพอืเชค็อนิก่อนเครอืงบนิ อย่างน้อย  ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ   

- อาจจะมกีารเปลยีนแปลงไฟล์ทบนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท่้านทราบอกีครงัก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทที่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย  วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร ์เพอืใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพอืจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชอืผูเ้ดนิทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทหีลงัจากชําระเงนิกรณีที

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 

- กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพอืใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย  หรอื  วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมู่คณะ (ตวักรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟล์ท วนั ไป 

หรือ กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลยีนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทไีม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชําระค่า

หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ต้องมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสโีมงเยน็ก็จะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ -  ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทียว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใช้รองเทา้ทสีามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีทีจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพมิ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงันี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึงทที่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ

ในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่าย

แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

- กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  



 

UPDATE 09/02/2023 

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษิทัเรว็ทสีุด เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที

บรษิัทเรียบร้อยแล้ว กรณีทยีงัไม่แ (ตวัเครอืงบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดย

ส่วนใหญ่ตวัเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยู่กบักระบวนการและขนัตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกยีวกบัทนีังบนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสิทธิในการเลือกทีนังบนเครอืงบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทสีุดใหท้่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีุด  

- ขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัห้องพกัในโรงแรมทพีกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดยีว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ  ท่าน (TRIPLE) 

จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชนักนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธกิารเกบ็ค่านํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทงัสนิแทนบรษิทัผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน 

- บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทที่านตอ้งการ  

- รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครงัหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 

*เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงอืนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 


