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☺ ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง / อยัเยอรเ์วง สกายวอรค์ 

☺ อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ/ป้ายใตส้ดุแดนสยาม/ต ูไ้ปรษณีย ์

☺ อโุมงคปิ์ยะมิตร/สวนหม่ืนบปุผา/เบตงสตรทีอารต์ 

เมนพิูเศษ : ไกส่บัเบตง/กบภเูขาทอด/ต่ิมซ าน่ึงสด/บกักดุเต๋ 

ออกเดินทางตัง้แต่ 2 ท่านข้ึนไป ราคาเริ่มตน้ท่ี 6,900 บาท/ท่าน 

เดินทางไดต้ัง้แต่วนัน้ีจนถึง 20 ธนัวาคม 
 

  

แพกเกจทวัร ์เทใจไปเบตง 3 วนั 2 คืน 

<เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตส้ดุสยาม เมืองงามชายแดน> 
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เชา้ คณะพรอ้มกนัที่จดุนดัพบ สนามบินหาดใหญ่ มีเจา้หนา้ที่ถือป้ายตอ้นรับ น าคณะเดินทางสู่ ศาลเจา้แม่

ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาลเจา้เลจ่เูนียง  เป็นศาลเจา้เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของ จ.ปัตตานมีาตัง้แตโ่บราณ 

ตัง้อยู่ที่ถนนอาเนาะร ู อ าเภอเมือง ปัตตาน ี เดิมศาลเจา้นีม้ีชื่อ

เรียกว่า "ศาลเจา้ซกูง๋" ตามหลกัฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจา้ ตัง้ขึน้ใน

ปีปีพทุธศักราช 2117 ในรัชสมยัของสมเด็จพระมหาธรรมราชา

แห่งกรงุศรีอยธุยา แมศ้าลเจา้นีจ้ะตัง้มาเก่าแก่นบัไดห้ลาย

ศตวรรษ แตด่ว้ยบญุญาภินหิารของเจา้แมล่ิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจา้นี้

จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธชุนเสมอมามิได ้

ขาด จากนัน้น าทา่นสู่ วดัชา้งให ้ กราบไหวข้อพร หลวงปู่ ทวด หรือ สมเด็จพระราชามนีุสามีราม

คณุปูมาจารย ์ (หลวงปู่ ทวดเยียบน ้าทะเลจืด) เป็นพระมหา

เถระผูท้รงอภิญญาที่ร ูจ้กกันดีในประเทศไทย กล่าวกนัว่าท่านเป็น

พระเกจิอาจารยท์ี่ส าคัญในสมยักรงุศรีอยธุยา ผูท้ี่ศรัทธาใน

หลวงปู่ทวดเชื่อกนัว่าพระเครื่องที่สรา้งเนือ่งดว้ยท่านจะมี

อานภุาพส่ิงศักิสิ์ทธ์ิคุม้ครอง ผูท้ี่มีพระเครื่องของหลวงปู่ทวดใน

ครอบครอง  

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง 🍴 ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 หลงัรับประทานอาหารกลางวัน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัยะลา  เป็นจงัหวัดหนึง่ตัง้อยู่ใน

ภาคใตข้องประเทศไทย มีพืน้ที่ 4,521.078 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 532,326 คน อาณาเขตทาง

ใตต้ิดกบัประเทศมาเลเซีย เป็นจงัหวัดเดียวในภาคใตท้ี่ไมต่ิดทะเลและเป็นจงัหวัดที่อยู่ใตส้ดุของประเทศ

ไทย ดงัปรากฏในค าขวัญประจ าจงัหวัดคือ "ใตส้ดุสยาม เมืองงามชายแดน" จงัหวัดยะลาเป็นหนึง่ในสี่

จงัหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม และเป็นหนึง่ในสามจงัหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ใช ้

ภาษามลายปัูตตานใีนการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลาย ู รองลงมาคือชาวไทย

เชื้อสายจีนและชาวไทยพทุธ อย่างไรก็ตามยะลาถือเป็นจงัหวัดที่ด ารงความเป็นพหวุัฒนธรรมไดอ้ย่าง

ชดัเจน เพราะมีความแตกต่างกนัทัง้ดา้นเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา แตช่นทกุกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและ

ประเพณีของตนไวอ้ย่างเหนยีวแนน่ แวะพกัถ่ายรปูที่ สะพานขา้มเขื่อน

บางลาง สะพานแห่งนีส้รา้งขึน้มาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทางและ

สะพานแห่งนีย้ังเป็นจดุที่นกัท่องเที่ยวแวะถ่ายภาพและยืดเสน้ยืดสาย จก

นัน้น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอเบตง เป็นอ าเภอเล็กๆในจงัหวัดยะลา ซ่ึงมี

เอกลกัษณค์วามงดงาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ 

ความศรัทธา และเชื้อชาติที่หลากหลายที่ผสมปนเปกนัภายใตค้วามเป็น

หนึง่เดียว เบตงโอบลอ้มดว้ยแนวเทือกเขาสนัการาคี ดว้ยภมูิประเทศแบบนี้จึงท าใหเ้บตงมีอากาศที่ด ี

วนัแรก : สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-หลวงปู่ ทวด วดัชา้งให-้

ยะลา-สะพานขา้มเขื่อนบางลาง-ป้ายOK BETONG-อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ-

เขา้ท่ีพกั                                                                 (XXX/เท่ียง/เย็น)                                                                   
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อากาศเย็นและหมอกปกคลมุตลอดทัง้ปี ดงัค าขวัญประจ าอ าเภอกล่าวไวว้่า “เมอืงในหมอก ดอกไม้

งาม ใตส้ดุสยาม เมืองงามชายแดน” ค าว่าเบตง มาจากภาษามลาย ู “Beluh Betong” ซ่ึงมี

ความหมายว่า ไผข่นาดใหญ่ หรือคนในพื้นที่เรียกกันว่าไผต่ง จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูที่ป้าย OK 

BETONG เป้นป้ายขนาดใหญ่ตอ้นรับนกัท่องเที่ยวเมือเขา้เขตพื้นที่อ าเภอเบตง จากนัน้น าท่านสู่ อโุมงเบ

ตงมงคลฤทธ์ิ อโุมงคข์นาดใหญ่ที่เจาะลอดผา่นภเูขาเพื่อเชือ่มตอ่ส่วนขยายของเมืองไปอีกฝากของตวั

เมือง ภายในอโุมงคแ์ห่งนีป้ระดบัประดาไปดว้ยไฟหลากสีสนัและปากทาง

ของอโุมงคแ์ห่งนีเ้ป็นจดุสตารท์ โครงการกา้วคนละกา้ว ของนกัรอ้งดงั 

ตนู วงบอดี้สแลม และขา้งๆปากทงอโุมงคม์ีภพวาดของตนู บอดี้สแลม 

เพื่อเป็นที่ระลึกของโครงการ 

ค ่า บริการอาหารค า่ 🍴 ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมน:ู ไกส่บัเบ

ตง กบภเูขาทอด(ตามฤดกูาล)  

 หลงัรับประทานอาหารค า่ ใหท้กุท่านอิสระตามอัธยาศัย 

Hotel : The Holiday Hill Betong หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 
 

 

 
 
04.00 น. Morning Call ปลกุใหท้่านตื่นเพื่อเดินทางไป ชมทะเลหมอก ณ จดุชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง 

ตัง้อยู่ทีต าบลอัยเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา เป็นจดุชมวิวทะเล

หมอกยอดนยิมของอ าเภอเบตง (การชมทะเลหมอกขึน้อยู่กับสภาพ

ในแตล่ะวัน) น าท่านเดินชม อยัเยอรเ์วง สกายวอลค์ แลนดม์ารค์

แห่งใหมข่องเมืองเบตง สามารถมองเห็นวิวทะเลหมอกไดอ้ย่างชดัเจน 

ใหท้่านถ่ายรปูอิสระตามอัธยาศัย จากนัน้น าทกุท่านไปรับประทาน

อาหารเชา้ บรกิารอาหารเชา้ 🍴 ณ ภตัตาคารอาหารเชา้ เมน ู

ต่ิมซ าน่ึงสดและบกักดุเต๋  

หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นเดินทางเดินทางสู่ชายแดนใตส้ดุ

แดนสยาม ใหท้กุท่านไดถ่้ายรปู ป้ายใตส้ดุแดนสยาม ซ่ึงเป็นรอยตอ่

เขตแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียรัฐเปรัค ท่านจะสามารถ

มองเห็นประเทศมาเลเซียไดจ้ากเขตเสน้แบ่งระหว่างชายแดนไทย-

มาเลเซีย พาทกุท่านแวะทาน เฉากว๊ยว ุน้ด า กม.4 รา้นเก่าแก่แห่ง

เมืองเบตง สืบทอดกนัมาถึง 4 รุ่น รสชาตินุม่ละมนุลิ้น หอมน า้เชื่อม 

เสิรฟ์พรอ้มน าแข็งเกร็ดละเอียด ใหค้วามรูส้ึกชื่นในทกุๆค าที่สมัผสั  

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง 🍴 ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนพิูเศษ 

ซปุไกต่ ุ๋นตา้หลี่หวงั  

วนัท่ีสอง : ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง-อยัเยอรเ์วง Skywalk-ป้ายใตส้ดุแดนสยาม-รา้น

เฉากว๊ยว ุน้ด า กม.4-สวนหม่ืนบปุผา-อโุมงคปิ์ยะมิตร-ผ่านชมบ่อน ้าพรุอ้น-เบตง 

สตรีทอารต์-เขา้ท่ีพกั                                                          (เชา้/เท่ียง/เย็น)                                                                   
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 หลงัรับประทานอาหารกลางวัน จากนัน้น าท่านสู่ สวน

หมื่นบปุผา หรือสวนดอกไมเ้มืองหนาว แห่งเดียวใน

ภาคใต ้ เนือ่งจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ดว้ย

สภาพภมุิประเทศที่อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลางราว 

800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน า้เพียงพอ 

จึงมีความเหมาะสมกบัการเพาะปลกูไมด้อก พืชผกั เมือง

หนาวนานาชนดิ สวนดอกไมแ้ห่งนีอ้ยู่ท่ามกลางหบุเขาใน

โครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จากนัน้น าท่านสู่ อโุมงคปิ์ยะมิตร เป็นอโุมงค์

ประวัติศาสตรข์องการรบของคอมมิวนสิตม์ลายา มีความยาวของอโุมงคป์ระมาณ 1 กิโลเมตร สมยั

ก่อสรา้งอโุมงคปิ์ยะมิตร มีทางออกทัง้หมด 9 ทาง แตปั่จจบุันเหลือ

เพียง 6 ทางซ่ึงเป็นทางเชื่อมถึงตอ่กนัหมด สรา้งขึน้เป็นฐานของ

พรรคคอมมิวนิสตม์ลายา เขต 2 เมื่อปีพ.ศ.2519 ใชห้ลบหนกีาร

โจมตีทางอากาศและสะสมเสบยง กสรา้งอโุมงคแ์ห่งนีใ้ชก้งัคนสรา้ง 

40-50 คน ขดุเขา้ไปในภเูขา และใชเ้วลาเพียงสามเดอืนจึงแลว้เสร็จ 

อใุงคม์ีความกวา้ง 50-60 ฟุต สามารถรองรับคนไดถึ้ง 200 คน

โดยประมาณ ภายในมีหอ้งประชมุ สถานวีิทยขุอง จคม. หอ้งนอน 

หอ้งเก็บเสบียง มีซอกมมุใหล้ดัเลาะเชื่อมถึงกนั ยิ่งเดินเขา้ไปลึกมาก

เท่าไหร่ทางยิ่งแคบลงมากเท่านัน้ ดา้นบนเป็นป่ารกมีตน้ไมใ้หญ่ป

คลมุมากมาย ยากแก่การคน้หา ในปัจจบุันภายในอโุมงคม์ีการติดตัง้

ไฟฟ้าตลอดแนวอโุมงค ์อากาศภายในเย็นสบายไมอ่ึดอัด สองขา้งทาง

เต็มไปดว้ยไมป่้านานาพนัธุ ์ ภยนอกอโุมงคจ์ดัเป็นสถานที่นทิรรสการ

แสดงภาพเรื่องราวประวัตศิาสตร ์ผา่นชม บ่อน ้าพรุอ้นเบตง ใหท้กุ

ท่านเพลินกบัการแชเ่ทา้ จากนัน้น าท่าน อิสระถ่ายรปูที่ เบตงสตรีท

อารต์ ซ่ึงเมืองเบตงถกูขนานนามว่า เป็นเมืองสตรทีอารต์ ทกุท่านจะ

ไดพ้บกบัศิลปะภาพวาดตา่งๆตามก าแพง ซอกตึก ซ่ึงบอกถึง

เรื่องราวของคนในเมืองเบตง 

ค ่า บริการอาหารค า่ 🍴 ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมน:ู หมู

ทอดเตา้ห ูย้ี้  ก ุง้คัว่ไข่เค็ม 

 หลงัรับประทานอาหารค า่ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเขา้สู่ที่พกั 

Hotel : The Holiday Hill Betong หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ 🍴 ณ ภตัตาคารอาหารเชา้ เมน:ูขา้วมนัไกเ่บตง รา้นดงัแห่งเมืองเบตง  

 หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าท่านท่านถ่ายรปู วงเวียนหอ

นาฬิกาและต ูไ้ปรษณียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลก “หอนาฬิกา” สรา้ง

ขึน้ดว้ยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากมายในจงัหวัดยะลา “ต ูไ้ปรษณีย์

ยกัษท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลก”  ที่อยู่คู่เมืองเบตงมาอย่างชา้นาน สรา้ง

ขึน้ในปี พ.ศ.2482 มีความสงู 2.9  เมตร จากนัน้น าท่านสู่ จากนัน้

น าท่านสู่ วดัพทุธาธิวาส วัดคู่บา้นคู่เมืองเบตง เดมิชื่อวัดเบตง 

ก่อตัง้เมื่อ 1 ก.ย.2460 สงักดัคระสงฒน์กิายมหานกาย พื้นที่วดั

ตัง้เป็นเนนิเขาสงูเอียงลาดลงไปทางทิศเหนอื จดัแบ่งพื้นที่วดั

ทัง้หมด 5 ชัน้ มีพระธาตึเจดียพ์ระพทุธรรมประกาศตัง้โดดเดน่เป็น

สงา่ โดยเป็นศิลปะแบบศรวีิชียประยกุตอ์ย่างสวยงาม โดยในองค์

มหาธาตเุจดียบ์รรจพุระบรมสารีริกธาต ุ กราบไหวส้กัการะเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลในชีวิต  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั 🍴 ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

หลงัรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านสู่ ตลาดกิมหยง ตลาด

กิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสองชัน้ใหท้กุท่านอิสระช ้

อปป้ิงของฝากตามอัธยาศัย เป็นตน้ อิสระอาหารค ่าตาม

อธัยาศยั 🍴 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู่ สนามบินนานาชาติ

หาดใหญ่  
 

หมายเหตสุ าคญั: โรงแรมและโปรแกรมการเดินทางสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 

เนื่องจากสภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทาง 2 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง  

 

 

 

วนัท่ีสาม : เบตง-วงเวียนหอนาฬิกา-ต ูไ้ปรษณียย์กัษ-์วดัพทุธาธิวาส-หาดใหญ่-ตลาด

กิมหยง-สนามบินหาดใหญ่                                             (เชา้/เท่ียง/XXX)                                                                   
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อตัราค่าบรกิาร 

จ านวนผ ูเ้ดินทาง ราคาต่อท่าน  (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

2 ท่าน 8,700 บาท/ท่าน 

3 ท่าน 8,400 บาท/ท่าน 

4 ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 

5 ท่าน 7,900 บาท/ท่าน 

6 ท่าน 7,700 บาท/ท่าน 

7 ท่าน 7,600 บาท/ท่าน 

8 ท่าน 7,500 บาท/ท่าน 

9 ท่าน 6,900 บาท/ท่าน 

พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 1,200 บาท/ท่าน 

 

***ราคาน้ีไม่รวม วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยดุพิเศษตามท่ีรฐับาลประกาศ หากเดินทางใน

ช่วงเวลาดงักลา่วกรณุาสอบถามราคาอีกครัง้*** 

ราคาน้ีรวม 

❖ รถต ูร้บัและส่งตามท่ีระบใุนรายการ 

❖ ค่าทิปคนขบัรถ 300 บาท ต่อท่าน/ทริป 

❖ ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการหรือระดบัเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3ท่าน จ านวน 2 คืน 

❖ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามท่ีระบใุนรายการ 7 มื้อ  

❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

❖ ค่าประกนัอบุติัเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 
บาท)ทัง้น้ียอ่มอย ู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 

❖ น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 

❖ มคัคเุทศกด์แูลตลอดการเดินทางกรณีเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป 
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ราคาน้ีไม่รวม 

❖ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากบัภาษี) 

❖ ค่าทิปมคัคเุทศก ์300 บาท ต่อท่าน /ทริป 

❖ ค่ามคัคเุทศก ์กรณีเดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน 

❖ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามท่ีระบใุนรายการ 7 มื้อ กรณีเดินทางต ่ากว่า 4 ท่าน 

❖ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั 

❖ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมิไดร้ะบไุวร้ายการ 

❖ ค่าใชจ้่ายสว่นตวั ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ อาทิเช่น ค่ามินิบาร,์ค่าซกัรีด,ค่า

โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

หมายเหตสุ าคญั 

• เมื่อท่านเดินทางออกไปกบัคณะทวัรแ์ลว้ ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงไม่เดินทางพรอ้มคณะ 

ถือว่าสละสิทธิและไม่อาจเรียกรอ้งเงินคืนไดท้กุกรณี 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการเดินทางและเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ  ไดต้ามความ

เหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ   ลว่งหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการ ท่องเท่ียว

ในทวัรน้ี์ไดก้รณีท่ีมีเหตจุ าเป็นและสดุวิสยั  หรือการเปลี่ยนแปลง ทางดา้น สายการบินหรือการ

ปฏิบติัการภาคพ้ืนดินของตวัแทนในหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง  แต่บรษิทัฯ ยงัรกัษา

มาตรฐานบริการไวใ้นระดบัเดิมทกุประการ 

• ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การกอ่จลาจล ซึ่งอย ูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั 

• ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯ ได้ช าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน

แบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 

• ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

➢ ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวนพรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชนท่ีชดัเจนของผ ูเ้ดินทางเพ่ือท าการสง่

ประกนัอบุติัเหต ุ

การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

➢ แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืน ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

➢ แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 50 % 

➢ แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 7 วนักอ่นเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 


