
 

  

รหัสทัวร B2B1901055 
ทัวรเวียดนาม ญาตราง ดาลัด สวนสนุกวินเพิรล 
4 วัน 3 คืน (PG) 
สวนสนุกวินเพิรล   วัดลองเซิน   วัดโพนากา   ปราสาทโพนคร 
น้ําตกดาลันตา   สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด   บานเพีย้น 
 
 
วัดตั๊กลัม 

 

 

 



 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-สนามบินเมืองญาตราง –เมืองญาตราง-สวน
สนุกวนิเพริ์ล-ตลาดญาตราง-เมืองญาตราง 

08.30 น. 

พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  
เคานเตอร F โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ  
(ระหวางรอขึน้เคร่ือง ทานสามารถใชบริการเลาจน  ของสายการบินบางกอก
แอรเวยได มีอาหาร  
และน้ําดื่มบริการ)               

11.00 น.   
ออกเดินทางสู เมือง ญาตราง (CXR)  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย 

เท่ียวบินที่ PG993 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม)  

12.50น. เดินทางถึงสนามบิน Cam Ranh International Airport (สนามบินกามรัญ)   
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

บาย   เดินทางเขาสูเมืองญาตรางเปนเมืองชายฝم�งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เปนที่
ทองเที่ยวสําคัญของ 
เวียดนาม และ เปนศูนยกลางการเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลย ีญาตราง
มีสภาพภูมิอากาศทีด่ีและสามารถทองเท่ียวไดเกือบทัง้ปและในดานประวตัิศาสตร
เมืองน้ีเคยเปนสวนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเปนปราสาท หินแบบจามที่
หลงเหลืออยู 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกวินเพิรล (Vin Pearl Theme Park) เปนสวน
สนุกขนาดใหญและครบวงจรแหงใหมของประเทศเวียดนาม แบงออกเปน4 โซน
ใหญๆ ทัง้สวนนา ที่มีชายหาดจา ลองใหไดน่ังพกัผอนหยอนใจหรือสามารถลงเลนน้ํา 
ไดสวนสนุกกลางแจงที่มีเครื่องเลนอันหวาดเสียวที่ทนั สมยัไดมาตรฐานระดบัโลก 
สวนสนุกในรม มีเครื่องเลนท่ีนาสนใจคือ โรงภาพยนตร5 มิติสามารถสัมผสัได ทัง้ รูป 
รส กลิ่น เสยีง เหมือนทานไดมสีวนรวมในหนังเลยทีเดียว อีกทัง้ยังมีโซนเกมสที่ให
ทานสามารถสนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญไดและพิพิธภณัฑสัตวน้ําที่เปนอควา
เรียมขนาดใหญที่สุดของ เวียดนาม จัดแสดงพนัธุสัวตน้ําหายากไวกวา 9,000ชนิด 
**สําหรับทานที่ตองการลงเลนสวนนํา้ กรุณา 
เตรียมชุดวายน้ําสําหรับเปยก 1 ชุดครับ**  ตอไปนําทานชอปปم�งตลาดของ



 

  

เมืองญาตรางใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิด อาทิเสือ้ผากระเป�า ชากาแฟ และ
ของท่ีระลึกตางๆ 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นํา  คณะเขาสูที่พักโรงแรม Bonjour Nha Trang Hotel  (ระดับ 4 ดาว) หรือ
เทียบเทา พัก 1 คืนใน ญาตราง 

 
วันที่ 2 เมืองญาตราง-วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร-เมือง ดาลัด -ชอปปم�งตลาดไนทบาร

ซา-เมืองดาลัด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเท่ียวชม วัดลองเซิน สรางขึ้นเม่ือ พ.ศ.2429 จุดเดนของวัดน้ีคือ พระพุทธรูป

สีขาวองคใหญอันสวยงามที่ต้ังอยูบนเนินเขา ระหวา ่งทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูป
องคใ ์หญน้ัน ทานก็จะพบกบั พระนอนที่แกะสลกัจากหินออน และดานบนสามารถชม
วิวอันสวยงามของเมืองญาตรางไดอีกทัง้ยังเปนโรงเรียนสา หรับพระสงฆอีกดวย 

นํา ทานสูวัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยูในชวงคริสตศตวรรษที2่
โบราณสถานแหงน้ีเปนอิทธิพลของ อาณาจักรจามปา มีความเกาแกและโดดเดน 
ลักษณะของปราสาทน้ัน จะเปนอิฐแดงขนาดใหญโดยสรางขึ้นเพ่ือ ประดิษฐานเทพสตรี
ภควตีในอดีตเปนที่บูชาเทพเจาในศาสนาฮินดูแตปจจุบนั ก็ยังคงเปนที่ไหวสกัการะเทพ
เจาของชาวเวยีดนามอยู 

กลางวัน รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

 

ออกเดินทางสูเมืองดาลดัเมืองดาลัด ตั้งอยูทางเหนือจากนครโฮจิมินห เปนเมืองที่มี
อากาศเย็นตลอดทั้งป เพราะเปนที่ราบสูงขนาดใหญ อยูเหนือกวาระดับน้ําทะเลกวา 
1500 เมตร ทําใหอากาศโดยเฉลี่ยท้ังปอยูที่เพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยกอน
ชาวฝร่ังเศสนิยมมาสรางบานพักตากอากาศท่ีเมืองน้ีเปนจํานวนมากทําใหท่ัวเมืองมี
บานพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยูจํานวนมาก นับเปนเมืองที่มีเสนหอยางยิ่ง
สําหรับนักทองเที่ยว โดยใชเวลาประมาณ 3 ช.ม. 
 
 



 

  

คํ่า 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
(หลังรับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย) ทานสามารถชอปปم�งที่ถนนคนเดิน
เมืองดาลัด 

 คณะเขาสูท่ีพักโรงแรม NGOC PHAT HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทาพัก 
1 คืนที่ดาลัด 

 

วันที่ 3 เมืองดาลัด-นํ้าตกดาลันตา-พระราชวังฤดรูอน-นั่งกระเชาไฟฟ�า-วัดตั๊กลัม- 
Crazy house -สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด -เมืองญาตราง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางไปชม  นํ้าตก  Datalla Water Fall 
น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลดั ซ่ึงอยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร 
น้ําตกดาตันลาเปนน้ําตกที่ไมใหญมากแตมีความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอม
ตางๆท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยว 
แวะมาเที่ยวชมกันเปนจํานวนมากโดยทานจะไดสนุกกับการนั่งรถรางลงไปดูน้ําตกทาน
จะรูสึกตื่นเตนประทับใจ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานน่ัง กระเชาไฟฟ�า เพ่ือขึ้นชมทิวทศันที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูงสําหรับ
กระเชาไฟฟ�าแหงน้ี เปนระบบกระเชาท่ีทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความ
ปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซหรือ เตวียนลัม(Tuyen 
Lam Lake)ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร 
ทะเลสาบพาราไดซ หรือ ตูเหยีนลัม เปนสถานที่ท่ีเหมาะในการมาพักผอนสามารถ
มองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกบัทิวสนท่ียืนตนตระหงานปกคลุมทุกขุนเขาการน่ัง
เคเบ้ิลคาร สามารถมองเห็นเมืองดาลัดไดทั้งเมือง เห็นป�าอันงดงามชมวังฤดูรอนของ
กษัตริยเบาไดตั้งอยูนอกเมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตประมาณ 5 กิโลเมตร
พระราชวังฤดรูอนของจักรพรรดิเบาได จักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามไดรับการ
ออกแบบและปลุกสรางอยูใตรมเงาของทิวสนใหญซึ่งพระราชวงัแหงน้ีใชเวลาการ
กอสรางถึง 5 ปโดยเร่ิมกอสรางเม่ือป พ.ศ.2476 ซึ่งภายในตัวตึกมีหองภาพของพระ



 

  

เจาเบาได พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหองสําหรับทรงงาน ในป พ.ศ. 1975 พระ
เจาเบาได เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวังแหงน้ี
จึงกลายเปนที่พักของเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสต จากนําทานเขาชม  บานเฟم�ยน 
(Crazy House ) บานสไตลแปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 
ของเวียดนาม ซ้ึงเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศสไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่อง
ดัง “Alice in Wonderland “ ตอจากน้ัน จากน้ันนําทานชมสวนดอกไมเมืองหนาว
ดาลัด สรางขึ้นโดยจักรพรรดิเบาได บนเน้ือที่กวางใหญ สืบเน่ืองจากเมืองดาลดั ไดรับ 
สมญานามวา เปนเมืองแหงดอกไม สวนแหงน้ีจึงเปนสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไมตางๆ
ของเมืองดาลดัไวอยางมากมาย ท้ังไมดอก ไมประดับ ไมยืนตน เปนตน ซึ่งดอกไมสวน
ใหญในเวียดนาม จะสงออกจากเมืองดาลดัทั้งสิ้นตอมานําทาน 
ไดเวลาสมควร น าทานเดินทางสูเมืองญาตราง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

 นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม Bonjour Nha Trang Hotel  (ระดับ 4 ดาว) หรือ
เทียบเทา พัก 1 คืนใน ญาตราง 

 
วันที่ 4 เมืองญาตราง-โบสถหินญาตราง -ตลาด DAM-ราน SANEST -

สนามบินญาตราง - กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นํา ทานเดินทางสู โบสถหินญาตราง เปนโบสถที่ใหญที่สุดในเมืองญาตราง สราง
โดยนักบุญชาวฝร่ังเศส มีอายุยาวนานกวา 80 ปซึ่งโบสถแหงน้ีมีความสูงถึง 10 
เมตร เปนสถาปตยกรรมที่ออกแบบสไตลฝร่ังเศส แบบโกธิกภายใน พ้ืนของโบสถ
มกีารใชหนิในการปูพืน้ และมีการตกแตงดวยกระจกหลากสีสัน อยา ่งสวยงาม จา
กนน้ัน  นําทานแวะซื้อของที่ระลึกที่ ตลาด Dam ตลาดใหญที่สุดในเมืองญา
ตรางที่มีทัง้ของใชของกิน ของที่ระลึกตางๆมากมายใหทานเลือกซื้อเปนของฝาก
ตามอธัยาศัย จากน้ันชอปปم�งตอกบั ราน Sanest ใหทานเพลิดเพลินเลือกซือ้
ของฝากอาทิของกิน เครื่องด่ืมตางๆตามอธัยาศัย 



 

  

 
ไดเวลาอันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู Cam Ranh International 
Airport  (สนามบินกามรัญ)   
เพ่ือเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ 
PG994 

15.30 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวย
ความประทับใจ 

 
 
 

โปรแกรม :  เวียดนามใต ญาตราง ดาลัด   4 วัน 3 คืน บิน PG 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 17-20 พ.ค.  62 15,900 .- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วันที่ 07-10   มิ.ย. 62 15,900 .- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วันที่ 14-17  มิ.ย. 62 15,900 .- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วันที่ 21-24  มิ.ย. 62 15,900 .- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วันที่ 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 14,900 .- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
      

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
 



 

  

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิน่และคนขับรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสดุวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 
6 หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 
บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
 



 

  

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ
ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
7.กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจรงิที่เกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 
8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชัน้
ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดย
การชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 



 

  

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 
กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 
กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

 


