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วันแรก

05.30 น.
07.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินหาดใหญ่ • ท่าเรือปากบารา • หมู่เกาะตะรุเตา • ศาลเจ้าพ่อตะรุ
เตา • เกาะไข่ •เกาะหลีเป๊ะ • มัลดีฟส์เมืองไทย • ถนนคนเดิน
 ( - /กลางวัน/ เย็น )
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3
Viet Jet Air (VZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดสงขลา ด้ วยเที่ยวบิน VZ320
(ใช้ ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 25นาที) *บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*

08.25 น.

เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางด้วยรถตู ้ วีไอพี

11.00 น.

พร้ อมกันที่ ท่าเรือปากบารา ออกเดินทางจากท่าเรือปากบาราสู่เกาะหลีเป๊ ะ โดยเรือสปี ดโบท
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที )
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12.00 น.

จากนั้น

นาท่านเข้ าสู่ เกาะแห่ งตานานคุกกลางทะล เคยเป็ นทัณฑสถานกักกันนักโทษตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2481 เคยมีการกักกันนักโทษมากถึง 4,000 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้ มีการประกาศให้ เป็ นอุธยาน
แห่งชาติตะรุเตา เพื่อสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา อันศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อเป็ นสิริมงคล
เดินทางกันต่อที่ เกาะไข่ เกาะเล็กๆ ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ
25 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่าง เกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง เสน่ห์ของเกาะไข่อยู่ตรงประติมากรรมธรรมชาติ
อย่างซุ้มประตูหินอันเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ทางด้ านทิศตะวันตกของเกาะมีหาดทรายสี
ขาวนวลและละเอียด น้าทะเลใสสีมรกตเห็นผืนทรายใต้ นา้ ได้ ชัดเจน เหมาะสาหรับการเล่ นนา้ และชมวิว
ทิวทัศน์อนั สวยงามของเกาะที่ยังคงความเป็ นธรรมชาติกลางทะเลอันดามัน
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กลางวัน
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ( set box )
มุ่งหน้ าสู่ เกาะหลีเป๊ะ ที่ถูกขนานนามว่า มัลดีฟส์เมืองไทย ถ้ ามองจากมุมสูงจะเห็นว่าเกาะหลีเป๊ ะมีลักษณะ
เหมือนกับบูมเมอแรง เกาะหลีเป๊ ะมีชายหาด ที่มีทรายขาวเนียนนุ่ม ทางฝั่งตะวันออก ที่เป็ นที่ต้ังของชุมชน
ชาวเล ชาวพื้นเมืองเดิม เป็ นกลุ่มอูรักลาโว้ ย ซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่ายประกอบอาชีพประมง สาหรับผู้ท่ชี ่ืนชอบ
เรียนรู้ความเป็ นอยู่ของวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง มาเกาะหลีเป็ ะ ก็จะได้ สัมผัสกับบรรยากาศของชาวพื้นเมืองบน
เกาะ และ ชมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของชาวเกาะได้ ด้วย
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14.00 น.
เย็น
คา่

ที่พกั

พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท เดินเล่นชมบรรยากาศ เล่นน้ าได้ตามอัธยาศัย
ร้านขายของที่ระลึกที่ถนนคนเดิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ ถนนคนเดิน walking Street สุดฮิตที่สุดในเกาะหลีเป๊ ะ ทางเดินเป็ นถนนคอนกรีตทอดยาวจาก
ด้ านหน้ าเกาะไปถึงด้ านหลังของเกาะหลีเป๊ ะในเส้ นทางจะมีร้านอาหาร บาร์ ร้ านยา ร้ านสะดวกซื้อ สปา และ
ที่พักอีกมากมาย มีร้านขายของที่ะลึกที่มีความเป็ นสไตล์เฉพาะของหลีเป๊ ะด้ วย
วารินบีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

สตูล • ร่องน้ าจาบัง • เกาะหินงาม • เกาะยาง • เกาะอาดังราวี
 (เช้า/กลางวัน/ เย็น )

07.00น.
จากนั้น

บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั
นาทุกท่านขึ้นเรือประมงดัดแปลง ดานา้ ตามโปรแกรม บริการอุปกรณ์ดานา้ อาทิ ชูชีพ แว่นดานา้ ฯลฯ

เดินทางสู่

ร่องน้ าจาบัง เป็ นจุดดานา้ ที่กระแสนา้ ค่อนข้ างไหลแรง แต่มีเชือกล้ อมรอบและเรียงร้ อยไว้ ให้ นักท่องเที่ยว
จับตลอดแนวตอนดานา้ ที่เป็ นไฮไลท์ก็คือ “ปะการังเจ็ ดสี ” กองหินใต้น้ า บริเวณร่องน้ าจาบัง จะเป็ น
แหล่ งปะการังอ่ อ น ดอกไม้ท ะเลภายใต้ผืนน้ าที่ถูกปกคลุมไปด้ว ยปะการังอ่ อนสีชมพู สีม่ว ง สีแดง
มากมาย มีฟองน้ าครก แส้ทะเล ดอกไม้ทะล ดาวขนนก และฝูงปลาที่มีสีสนั สวยงาม ระดับนา้ ลึราว 15
– 20 ฟุต เหมาะแก่การดานา้ ตื้นและสามารถดานา้ ลึกได้ อีกด้ วย ในช่วงปิ ดฤดูการท่องเที่ยวปะการังเจ็ดสีจะ
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พักฟื้ นตัว ก่อนฤดูเปิ ดการท่องเที่ยวจึงทาให้ ยังคงมีความสวยงาม ชวนให้ นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงาม
ทุกปี

จากนั้น

เกาะหินงาม เป็ นเกาะเล็กๆ ที่ดูไกลเหมือนมีหาดทรายสีดา แต่เมื่อเข้ าไปใกล้ จะพบว่าเกาะนี้ไม่มีหาดทราย
หากแต่ว่าหาดสีดานั้นคือก้ อนหินที่ปรากฏไปทั่วบริเวณ นับเป็ นความมหัศจรรย์ท่ธี รรมชาติสรรค์สร้ างขึ้นมา
หินที่เกาะหินงามเป็ นหินกลมมน สีเทาดา ยามถูกนา้ จะดาแวววาว นักท่องเที่ยวจึงนิยมไปวักนา้ ใส่ แนวหิน
เพื่อให้ ถ่ายรูปออกมาดูดีสวยงาม การเกิดของหินงามที่น่ี บ้ างสันนิษฐานว่า เกิดจากกระแสนา้ ที่ข้ ึน ลงอยู่
บริ เ วณรอบเกาะ บี บ ตั ว เข้ า มาทางช่ อ งแคบระหว่ า งเกาะอาดั ง เกาะราวี เกาะหลี เ ป๊ ะ และหมู่ เ กาะดง
ก่อให้ เกิดกระแสนา้ ที่เชี่ยวจัด โดยเฉพาะในหน้ ามรสุม จากนั้นถูกแรงของนา้ กัดเซาะ พัดให้ หินเสียดสีกัน
จนเหลี่ยมคมหาย กลายเป็ นหินกลมมนสวยงามทั่วบริเวณชายหาด ซึ่งต้ องใช้ เวลายาวนานเป็ นพันเป็ นหมื่น
ปี
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*** เกาะหินงามยังมีอีกเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานกันมานันก็
่ คือ
ความเชื่อที่ว่า หินทุกก้อนบนเกาะหินงามต้องคาสาปของเจ้า
พ่อตะรุเตา (รูปเคารพเจ้าพ่อตะรุเตาประดิษฐานอยู่บนเกาะ
ตะรุเตา) ใครที่นาหิ นเหล่านี้ ออกจากเกาะไป จะต้องมีอ ัน
เป็ นไป!!! โดยมีคาสาปของเจ้าพ่อตะรุเตาติดไว้เตือนใจและ
เตือนจิ ตสานึกของนักท่องเที่ยวว่า
“...ผูใ้ ดบังอาจเก็บหินจากเกาะนี้ ไป ผูน้ ้นั จะพบแต่ความ
หายนะ นานาประการ จะกลับไม่ถึงบ้าน จะประสบ
อุบตั ิเหตุ จะหลุดพ้นจากหน้าที่การงาน จะพบภัยพิบตั ิไม่มี
ที่สนสุ
ิ้ ด...”

จากนั้น

ต่อกันที่ เกาะยาง เป็ นเกาะขนาดเล็กซึ่งมีชายหาดที่ยาวและสวยงามอยู่ทางด้ านทิศเหนือของตัวเกาะ ส่วน
ทางด้ านทิศใต้ ซ่ึงเป็ นจุดดานา้ ตื้นดูปะการังนั้นก็มีหาดทรายขนาดเล็กชายหาด ที่เป็ นไฮไลท์กค็ ือ ปะการัง
ผักกาดหอม (บางคนก็เรียกปะการังผักกาดหอมว่า “ปะการังผิวเกล็ดนา้ แข็ง” หรือ “ปะการังกะหล่าปลี) ,
ปะการังเขากวางพุ่ม , ปะการังโขด , ปะการังอ่อน , ปะการังรูปโต๊ะ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
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จากนั้น

เกาะอาดังราวี เป็ นที่ต้ังของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่ งชาติตะรุเตา พื้นที่บางส่วนใหญ่ จะเป็ นหาดทรายขาว
ละเอียด เหมาะกับการดานา้ ตื้น พื้นที่รอบเกาะเป็ นเทือกเขาสูงครอบคลุม เนื้อที่เกือบทั้งหมดของเกาะ จะมี
พื้นที่ราบแค่บริเวรเหนือชายหาดเพียงเล็กน้ อยเท่านั้น

นอกจากนี้ในเกาะอาดังยังมีจุดชมวิวที่ท้าทายนักผจญภัยอีกด้ วย ก็คือ ผาชะโด ในอดีตเป็ นจุดสังเกตการณ์
ของโจรสลัดเพื่อเข้ าโจมตีเรือสินค้ า แต่ปัจจุบันเป็ นจุดชมวิวทิวทัศที่สวยงาม ข้ างบนผาชะโดมีลักษณะเป็ น
ลานโล่งมองลงไปจะเห็นทิวสนเขียวขจีเห็นแหลมทรายสีขาวของเกาะอาดัง มองเห็นเกาะหลีเป๊ ะอีกด้ วย
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เย็น
ที่พกั
วันที่สาม

07.00น.
08.30 น.
11.00 น.
กลางวัน
14.00 น.
17.20 น.
19.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ที่พกั
วารินบีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
เกาะหลีเป๊ะ • ท่าเรือปากบารา • สนามบินหาดใหญ่ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 (เช้า/กลางวัน/-)
บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั
อิสระทุกท่านได้ถ่ายรูป ชมวิว พร้อมกับซึมซับกับบรรยากาศของเกาะแห่งนี้
เดินทางกลับจากเกาะ หลีเป๊ะ ด้วยเรือสปี ดโบท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
สมควรแก่เวลา มุ่งหน้ากลับสู่สนามบินหาดใหญ่
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ 323
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**เวลาและไฟล์ทบินขากลับ บางพีเรียดอาจจะไม่ตรงกัน รบกวนตรวจสอบ เวลา/ไฟล์ทบิน
ตามตารางท้ายโปรแกรมค่ะ**
...........................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง
26 ก.พ. 64

28 ก.พ.64

11 เม.ษ.64

13 เม.ษ.64

12 เม.ษ.64

14 เม.ษ.64

13 เม.ษ.64

15 เม.ษ.64

รถ
รถตู้ VIP
8 ที่นั่ง
รถตู้ VIP
8 ที่นั่ง
รถตู้ VIP
8 ที่นั่ง
รถตู้ VIP
8 ที่นั่ง

จานวน

เที่ยวบิน

VZ320 07.00-08.25
VZ323 17.20-19.00
VZ320 07.00-08.25
16+1
VZ323 17.20-19.00
VZ320 07.00-08.25
16+1
VZ323 17.20-19.00
VZ320 07.00-08.25
16+1
VZ323 17.20-19.00
16+1

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มี
พักเดี่ยวเพิม่
ราคาเด็ก

12,999

3,000

9,999

3,000

9,999

3,000

9,999

3,000
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อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ -กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ ท Thai Vietjet(VZ)
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 20 กก.
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี
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เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าธรรมเนียม
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ า มัด จ าตั๋วเครื่ องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สารองที่นั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ เต็มจานวน
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15
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• ท่ านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษัทต้ องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อ
ประโยชน์ ของท่ านเอง***
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