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ราคาเพยีง 58,900 บาท 
เดนิทางวนัที ่04 – 10 ธันวาคม 2562 

DAY 1: สนามบินเชียงใหม่ – ฮ่องกง (NO MEAL) 
DAY 2: ลอนดอน – เมืองซัลส์บัวร่ี – สโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – โรงอาบน ้าโรมัน – เมืองคาร์ดิฟ – ซิตีท้ัวร์ – 
โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: เมืองไบบิวร่ี - หมู่บ้านไบบิวร่ี - Bourton On The Water - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - 
โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity (ด้านนอก) – อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย - เมืองเลสเตอร์ - สนาม
ฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ King Power Stadium (ด้านนอก)- วิหาร Leicester (ด้านนอก) – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: เมืองบิซส์เตอร์ - อิสระชอปป้ิง ณ บิซส์เตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ - เมืองอ็อกฟอร์ด - ปราสาทอ็อกฟอร์ด 
- Church Cathedral และ โบสถ์ University Church of St’ Mary the Virgin (ด้านนอก) - เมืองลอนดอน 
– วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (ด้านนอก) - พระราชวังบักกิง้แฮม (ด้านนอก) - สะพานทาวเวอร์บริดจ์ 
Tower Bridge - จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน Piccadilly Circus – โรงแรม (B/-/D) 
DAY 5: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการ) – โรงแรม (B/-/-) 
DAY 6: โรงแรม – สนามบินลอนดอน – ฮ่องกง (B/-/-) 
DAY 7: ฮ่องกง – เชียงใหม่ (NO MEAL) 
  

เที่ยวคุ้มทุกไฮไลท์ 
ราคารวมประกันสุขภาพ 
อาหารจัดเต็ม 
พักดี ในเมือง 
แถมฟรี กระเป๋าชอปป้ิง 
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ 
กรุ๊ปเพยีง 20 ท่านเท่าน้ัน 
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(05 ธ.ค. 62) 
05.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถ่ินจะชา้กวา่เวลาในประเทศไทย 6 
ชัว่โมง) 
 - เดินทางสู่เมืองซาลส์บัวร่ี SALISBURY (เดินทางประมาณ 1.40 ชม) 
 - กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
 - เดินทางสู่เมืองบาธ BATH (เดินทางประมาณ 1 ชม) 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 - โรงอาบน ้าโรมัน (Roman Baths) 
           - เดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (เดินทางประมาณ 1ชม) 
 - ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่  
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก  THE CARDIFF NORTH HOTEL BY ACCOR HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
 

(04 ธ.ค. 62) 
15.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ 
18.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินคาเธย์ดราก้อน (KA233) 
22.00 น. ถึงสนามบินฮ่องกง ท าการเปล่ียนเคร่ือง 
23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอนประเทศองักฤษโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก (CX251) 
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(06 ธ.ค. 62) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่เมืองไบบิวร่ี Bibury (เดินทางประมาณ 2 ชม) 

- หมู่บ้านไบบิวร่ี  
- เดินทางสู่ Bourton On The Water (เดินทางประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านที่สวยงามมากที่สุดในองักฤษ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 - เดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) บ้านเกิดของวลิเลียมส์ เช็คสเปียร์ 
(เดินทางประมาณ 1 ชม.) 
 - โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity (ด้านนอก) 
 - อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 

- เดินทางสู่เมืองเลสเตอร์ (เดินทางประมาณ 1 ชม.) 
- สนามฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี ้King Power Stadium (ด้านนอก) 
- วิหาร Leicester (ด้านนอก) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก  JURYS INN HINCKLEY ISLAND HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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(07 ธ.ค. 62) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่เมืองบิซส์เตอร์ (เดินทางประมาณ 1.30 ชม) 

- อิสระชอปป้ิง ณ บิซส์เตอร์เอ้าท์เลท วลิเลจ 

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยง ตามอธัยาศัย 
 - เดินทางสู่เมืองอ็อกฟอร์ด (เดินทางประมาณ 30 นาที) 
 - ปราสาทออ็กฟอร์ด Oxford Castle  
 - Church Cathedral และ โบสถ์ University Church of St’ Mary the Virgin (ด้านนอก) 
 - เดินทางสู่เมืองลอนดอน (เดินทางประมาณ 1.30 ชม) 

- วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (ด้านนอก) 
 - พระราชวังบักกิง้แฮม (ด้านนอก) 
 - สะพานทาวเวอร์บริดจ์ Tower Bridge 
 - จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน Piccadilly Circus 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  BEST WESTERN LONDON PECKHAM HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิย
ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น

ส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน** 

(09 ธ.ค. 62) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
06.00 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮีทโธรว ์กรุงลอนดอน (เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
08.00 น. ท าการเช็คอินเดินทางกลบั และท า Tax Refund 
11.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก (CX252) 
 
 
 

(08 ธ.ค. 62) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการ) 
- อิสระอาหารเทีย่ง และค า่ ตามอัธยาศัย 

ที่พัก  BEST WESTERN LONDON PECKHAM HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
 

(10 ส.ค. 62) 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องฮ่องกง เพือ่ท  าการเปล่ียนเคร่ือง 
08.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินคาเธ่ยด์รากอ้น (KA232) 

10.05 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
เดนิทางวนัที่   04 – 10 ธันวาคม 2562 ค่าบริการ/ท่าน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน   58,900 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพิม่ 6,900 บาท 
หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกวา่จะเกิดการจองค่ะ 

**รายการน้ีไม่มีราคาเดก็ เด็กช าระเท่ากับผู้ใหญ่** 
หมายเหตุ: ทัวร์นี้ส าหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป หากกรุ๊ปไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด เก็บเพิม่ท่านละ 4,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ 
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการ(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
6. ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ (อุบติัเหตุและสุขภาพ) แบบ SILVER 
7. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าเดินทางไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิ  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,      ค่า

น ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมนอกเหนือจากในรายการ  
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8. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ 
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอังกฤษ **ค่าบริการยืน่วซ่ีาองักฤษ ที่เชียงใหม่ ประมาณท่านละ 7,700 บาท ยืน่ที่

กรุงเทพประมาณท่านละ 5,000 บาท 
 

เง่ือนไขในการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 
2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพือ่ท  าการจองคิวยืน่วซ่ีา ภายใน 
3. วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
4. เม่ือไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้นัที 
5. หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น 
6. การยืน่วซ่ีาในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน่วซ่ีาไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและ

ยืน่รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
7. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

8. การช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือ ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผา่นการ
อนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง  

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิกภายใน 30-45 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 15,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (20 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
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6. กรณย่ืีนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร์หรือมดัจ า
มาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

7. กรณวีีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
8. กรณผู้ีเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บริษทัฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 25 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 
5. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุ

สุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วม
เดินทางเป็นส าคญั 

6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

7. ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองทีใ่กลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัไดส้ ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง 

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน 
และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ 
อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณทีี่อาจมีการแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัหากมีงาน
เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมืองอ่ืนแทน 

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

 
 

 
 


