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05.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3   

Viet Jet Air (VZ) โดยมีเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ สู่ จังหวดัสงขลา ด้วยเที่ยวบิน VZ320 

       (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 25 นาท)ี *บนเทีย่วบนิไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลบั* 

 
08.25 น. เดินทางถงึ สนามบนิหาดใหญ่ รบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางดว้ยรถตู ้วีไอพี 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ • สนามบนิหาดใหญ่ • ท่าเรือปากบารา • หมู่เกาะตะรุเตา • ศาลเจา้พ่อตะรุเตา  

เกาะไข่ • เกาะหลีเป๊ะ • มลัดีฟสเ์มืองไทย • ถนนคนเดิน   ( - /กลางวนั/ เยน็ ) 
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11.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าเรือปากบารา ออกเดินทางจากท่าเรือปากบาราสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปีดโบท  

(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ) 

12.00 น. น าท่านเขา้สู่เกาะแห่งต านานคุกกลางทะล เคยเป็นทณัฑสถานกกักนันักโทษต้ังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2481 

เคยมีการกักกันนักโทษมากถึง 4,000 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้มีการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตะรุ

เตา สกัการะ ศาลเจา้พ่อตะรุเตา อนัศักด์ิสทิธิ์เพ่ือเป็นสริิมงคล 

จากนั้น เดินทางกนัต่อที ่ เกาะไข่  เกาะเล็กๆในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 25 

กิโลเมตร ต้ังอยู่ระหว่าง เกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง เสน่หข์องเกาะไข่อยู่ตรงประติมากรรมธรรมชาติอย่าง

ซุม้ประตูหินอนัเป็นสญัลกัษณข์องอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมีหาดทรายสีขาว

นวลและละเอยีด น า้ทะเลใสสมีรกตเหน็ผืนทรายใต้น า้ได้ชัดเจน เหมาะส าหรับการเล่นน า้และชมวิวทวิทัศน์อัน

สวยงามของเกาะที่ยังคงความเป็นธรรมชาติกลางทะเลอนัดามัน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ( set box ) 

จากนั้น มุ่งหนา้สู่ เกาะหลีเป๊ะ ที่ถูกขนานนามว่า มลัดีฟสเ์มืองไทย ถ้ามองจากมุมสูงจะเหน็ว่าเกาะหลีเป๊ะมีลักษณะ

เหมือนกับบูมเมอแรง เกาะหลีเป๊ะมีชายหาด ที่มีทรายขาวเนียนนุ่ม ทางฝั่งตะวันออก ที่เป็นที่ ต้ังของชุมชน

ชาวเล ชาวพ้ืนเมืองเดิม เป็นกลุ่มอูรักลาโว้ย ซ่ึงมีวิถีชีวิตเรียบง่ายประกอบอาชีพประมง ส าหรับผู้ที่ ช่ืนชอบ

เรียนรู้ความเป็นอยู่ของวิถชีีวิตชาวพ้ืนเมือง มาเกาะหลีเป๊ะ กจ็ะได้สมัผสักบับรรยากาศของชาวพ้ืนเมืองบนเกาะ

และ ชมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของชาวเกาะได้ด้วย 
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14.00 น. พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ทีรี่สอรท์ เดินเล่นชมบรรยากาศ เล่นน ้ าไดต้ามอธัยาศยั 

รา้นขายของทีร่ะลึก ณ ถนนคนเดิน และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่ เดินทางสู่ ถนนคนเดิน walking Street สุดฮิตที่สุดในเกาะหลีเป๊ะ ทางเดินเป็นถนนคอนกรีตทอดยาวจาก

ด้านหน้าเกาะไปถึงด้านหลังของเกาะหลีเป๊ะในเส้นทางจะมีร้านอาหาร บาร์ ร้านยา ร้านสะดวกซ้ือ สปา และที่

พักอกีมากมาย มีร้านขายของที่ะลึกที่มีความเป็นสไตล์เฉพาะของหลีเป๊ะด้วย 

ทีพ่กั  วารินบชี รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 
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07.00น.  บริการอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

จากนั้น  น าทุกท่านขึ้ นเรือประมงดดัแปลง ด าน ้ าตามโปรแกรม บริการอุปกรณด์ าน ้ า อาทิ ชูชีพ แว่นด าน ้ า ฯลฯ 

เดินทางสู่  ร่องน ้ าจาบงั เป็นจุดด าน า้ที่กระแสน า้ค่อนข้างไหลแรง แต่มีเชือกล้อมล้อมและเรียงร้อยไว้ให้นักท่องเที่ยวจับ

ตลอดแนวตอนด าน า้ ที่เป็นไฮไลทก์็คือ “ปะการงัเจ็ดสี” กองหินใตน้ ้ า บริเวณร่องน ้ าจาบงั จะเป็นแหล่ง

ปะการังอ่อน ดอกไมท้ะเลภายใตผ้ืนน ้ าที่ถูกปกคลุมไปดว้ยปะการงัอ่อนสีชมพู สีม่วง สีแดงมากมาย มี

ฟองน ้ าครก แสท้ะเล ดอกไมท้ะล ดาวขนนก และฝูงปลาที่มีสีสนัสวยงาม ระดับน า้ลึกราว 15 – 20 ฟุต 

เหมาะแก่การด าน า้ต้ืน และ สามารถด าน า้ลึกได้อีกด้วย ในช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวปะการังเจ็ดสีจะพักฟ้ืนตัว 

ก่อนฤดูเปิดการท่องเที่ยวจึงท าให้ยังคงมีความสวยงาม ชวนให้นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามทุกปี 

จากนั้น เกาะหินงาม เป็นเกาะเล็กๆ ที่ดูไกลเหมือนมีหาดทรายสีด า แต่เมื่อเข้าไปใกล้จะพบว่าเกาะน้ีไม่มีหาดทราย 

หากแตว่าหาดสดี าน้ันคือก้อนหินที่ปรากฏไปทั่วบริเวณ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นมา หิน

ที่เกาะหินงามเป็นหินกลมมน สเีทาด า ยามถูกน า้จะด าแวววาว นักท่องเที่ยวจึงนิยมไปวักน า้ใส่ แนวหิน เพ่ือให้

ถ่ายรูปออกมาดูดีสวยงาม การเกิดของหินงามที่ น่ี บ้างสันนิษฐานว่า เกิดจากกระแสน า้ที่ขึ้ นลงอยู่บริเวณรอบ

เกาะ บีบตัวเข้ามาทางช่องแคบระหว่างเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ และหมู่เกาะดง ก่อให้เกิดกระแสน า้ที่

เช่ียวจัด โดยเฉพาะในหน้ามรสมุ จากน้ันถูกแรงของน า้กดัเซาะ พัดให้หินเสยีดสกีนั จนเหล่ียมคมหาย กลายเป็น

หินกลมมนสวยงามทั่วบริเวณชายหาด ซ่ึงต้องใช้เวลายาวนานเป็นพันเป็นหมื่นปี 

 

 

วนัทีส่อง สตูล • ร่องน ้ าจาบงั • เกาะหินงาม • เกาะยาง • เกาะอาดงั ราวี 

 (เชา้/กลางวนั/ เยน็ ) 
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Warning!! 

     

 

 

 

 

*** เกาะหินงามยงัมีอีกเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานกนัมานัน่ก็คือ 

ความเชือ่ทีว่่า หินทุกกอ้นบนเกาะหินงามตอ้งค าสาปของเจ้าพ่อ

ตะรุเตา (รูปเคารพเจ้าพ่อตะรุเตาประดิษฐานอยู่บนเกาะตะรุ

เตา) ใครที่น าหินเหล่านี้ ออกจากเกาะไป จะตอ้งมีอนัเป็นไป!!! 

โดยมีค าสาปของเจ้าพ่อตะรุเตาติดไว้เตือนใจและเตือน

จิตส านึกของนกัท่องเทีย่วว่า 

“...ผูใ้ดบงัอาจเก็บหินจากเกาะนี้ ไป ผูน้ ั้นจะพบแต่ความ

หายนะ นานาประการ จะกลบัไม่ถงึบา้น จะประสบอุบตัิเหต ุ

จะหลุดพน้จากหนา้ทีก่ารงาน จะพบภยัพบิตัิไม่มีทีส่ิ้ นสุด...” 
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จากนั้น ต่อกันที่ เกาะยาง เป็นเกาะขนาดเล็กซ่ึงมีชายหาดที่ยาวและสวยงามอยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเกาะ ส่วน

ทางด้านทิศใต้ซ่ึงเป็นจุดด าน ้าต้ืนดูปะการังน้ันกม็ีหาดทรายขนาดเล็กชายหาด ที่เป็นไฮไลท์กคื็อ ปะการัง

ผักกาดหอม (บางคนกเ็รียกปะการังผักกาดหอมว่า “ปะการังผิวเกล็ดน ้าแข็ง” หรือ “ปะการังกะหล ่าปลี)  

ปะการังเขากวางพุ่ม , ปะการังโขด , ปะการังอ่อน , ปะการังรูปโตะ๊  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น เกาะอาดงัราวี เป็นที่ต้ังของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา พ้ืนที่บางส่วนใหญ่จะเป็นหาดทรายขาว

ละเอียด เหมาะกับการด าน า้ต้ืน พ้ืนที่รอบเกาะเป็นเทือกเขาสงูคลอบคลุม เน้ือที่เกือบทั้งหมดของเกาะ จะมี

พ้ืนที่ราบแค่บริเวรเหนือชายหาดเพียงเลก็น้อยเท่าน้ัน 

นอกจากน้ีในเกาะอาดังยังมีจุดชมวิวที่ท้าทายนักผจญภัยอีกด้วย กคื็อ ผาชะโด ในอดีตเป็นจุดสังเกตการณ์

ของโจรสลัดเพ่ือเข้าโจมตีเรือสนิค้า แต่ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทวิทศัที่สวยงาม ข้างบนผาชะโดมีลักษณะเป็นลาน

โล่งมองลงไปจะเหน็ทวิสนเขียวขจีเหน็แหลมทรายสขีาวของเกาะอาดัง มองเหน็เกาะหลีเป๊ะอกีด้วย 

เยน็       บริการอาหารเยน็ ณ ทีพ่กั 

ทีพ่กั  วารินบชี รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 
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07.00น. บริการอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

08.30 น.  อิสระทุกท่านไดถ้่ายรูป ชมวิว พรอ้มกบัซึมซบักบับรรยากาศของเกาะแห่งนี้  

11.00 น. เดินทางกลบัจากเกาะ หลีเป๊ะ ดว้ยเรือสปีดโบท  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

14.00 น. สมควรแก่เวลา มุ่งหนา้กลบัสู่สนามบนิหาดใหญ่  

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยเวียดเจ๊ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ 323 

19.00 น.  เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**เวลาและไฟลท์บินขากลบั บางพีเรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนตรวจสอบ เวลา/ไฟลท์บิน 

ตามตารางทา้ยโปรแกรมค่ะ** 

........................................................................................................... 

 

 

 

 

     

 

วนัทีส่าม เกาะหลีเป๊ะ • ท่าเรือปากบารา • สนามบนิหาดใหญ่ • สนามบนิสุวรรณภูมิ 

 (เชา้/กลางวนั/-) 

 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง รถ จ านวน เทีย่วบิน 
ราคาต่อท่าน/ไม่มี

ราคาเดก็ 
พกัเดีย่วเพิม่ 

26 ก.พ. 64 28 ก.พ.64 
รถตู้ VIP 

8 ที่น่ัง 
16+1 

VZ320 07.00-08.25 

VZ323 17.20-19.00 
12,999 3,000 

11 เม.ษ.64 13 เม.ษ.64 
รถตู้ VIP 

8 ที่น่ัง 
16+1 

VZ320 07.00-08.25 

VZ323 17.20-19.00 
9,999 3,000 

12 เม.ษ.64 14 เม.ษ.64 
รถตู้ VIP 

8 ที่น่ัง 
16+1 

VZ320 07.00-08.25 

VZ323 17.20-19.00 
9,999 3,000 

13 เม.ษ.64 15 เม.ษ.64 
รถตู้ VIP 

8 ที่น่ัง 
16+1 

VZ320 07.00-08.25 

VZ323 17.20-19.00 
9,999   3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ท Thai Vietjet(VZ)  

ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป - กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงต๋ัว พร้อมน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. 
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้
เดินทาง 

 
 



 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด 

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียม) 
ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคบัทิป

ค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังกรุณาอ่านรายละเอยีดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงนิแล้วจะถือว่า

ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณ ี

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 

กรณยีกเลกิ :  

• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง: หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน  
          รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก           
            ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว  ค่าบริการ     

• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน :  ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง   
           อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า   
           ค่าโรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่   
           ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาส ารองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและ
มีการส ารองที่น่ังแทนได้  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจ านวน   



 

 

 

 

 

• ในกรณชี าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลกิทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญตัิธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์  

พ.ศ.2551 

กรณจีองทัวร์วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิ

ทัวร์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

กรณเีจบ็ป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท า
การเล่ือน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก
หรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน) 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้เดิน 
ทางเป็นส าคญั 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ล้วจึงมัดจ าเพื่อ
ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

 

 



 

 


