
 

 

 
 
 

 

 

 



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิหาดใหญ ่– ปากบารา – ทีพ่กั 

 
09.00 พรอ้มกัน สนามบนิสุวรรณภูม ิเจา้หนา้ทีค่่อยใหก้ารตอนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่่าน 

11.10 เดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่โดยสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ324 
12.35 ถงึ สนามบนิหาดใหญ ่ไกดน์ าเทีย่วรอใหก้ารตอนรับท่าน หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา 
 

14.00 เดนิทางถงึ ทา่เรอืปากบารา น าท่านเช็คอนิเขา้ทีพั่ก อสิระท่านท่องเทีย่วตามอัธยาสัย ท่านสามารถเล่นน ้าบรเิวณทีพั่กได ้
เนื่องจากที่พักมีชายหาดส่วนตัว สามารถเดนิลงเพื่อเล่นน ้าได ้หรือจะเลือกเดนิเล่นทอดน่องถ่ายรูปกับชายหาดสวยๆน ้า
ใสๆ 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ (เมนูซฟู๊ีด)  
ทีพ่กั SEE SEA RESORT / BARA BARA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีส่อง ทา่เรอืปากบารา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ – เกาะราว ี– เกาะยาง – เกาะหนิงาม – ด าน า้เกาะหนิงาม – รอ่งน า้จา

บงั – ทา่เรอืปากบารา 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
09.00   เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอืปากบารา ลงเรือเรือสปีดโบท้แบบจอยสก์รุ๊ป (กรณีที่ผูเ้ดนิทางนอ้ยกว่าที่บรษัิทเรือก าหนดขอ

สงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงเป็นเรอืไมเ้พื่อการท่องเที่ยวแทน/และรอบการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ท่าเรอืปากบารา
เป็นท่าเรอืขา้มฟากทีส่ าคัญแห่งหนึง่ในเกาะหลเีป๊ะ และเป็นท่าเรอืเฟอรร์ีห่ลักในจังหวัดสตูล และยังท าหนา้ทีเ่ป็นจุดเชือ่ม
ต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ถูกใชบ้รกิารมากที่สุดใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะในชว่งของฤดูกาลท่องเทีย่วทีม่เีรอืขา้มฟากวิง่ตลอดทัง้ปี  



 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เกาะไข ่ตัง้อยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มชีายหาดสขีาวนวล เหมอืนสไีขต่ัด
กับน ้าทะเลสเีขยีวใสสะอาด มีเอกสักษณ์ส าคัญคือ ซุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ ที่สามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยังมคีวาม
เชือ่กันว่า หากชายหญงิคู่ใดที่ไดล้อดซุม้ประตูนี้ จะไดแ้ต่งงานกันอกีดว้ย อสิระใหท้่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ไดเ้วลา

พอสมควร 
 

 
 



 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะหลเีป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเวิ้งชายหาด

สวยงาม ทรายสขีาวนวลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมปีระการังทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ อสิระถ่ายรูปบรเิวณรอบๆ 

 
 
เดนิทางสู ่เกาะราว ีเกาะทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม ้และนกนานาชนดิ มชีายหาดสขีาว ทรายละเอยีด สามารถเล่น

น ้าไดต้ลอดชายฝ่ัง และยังสามารถด าน ้าดูปะการังน ้าตืน้ไดอ้กีดว้ย ไม่ไกลจากเกาะราว ียังเป็นทีต่ัง้ของ อสิระท่านถ่ายรูป 
และเกาะราวนีี้ท่านสามารถเล่นน ้าได ้(ขอ้ควรระวัง : ทีเ่กาะราวมีีลงิอาศัยอยู่บนเกาะควรระมัดระวังในการวางทรัพยส์นิของ
ท่าน) 

 

 



 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง 
 

ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการด าน ้าที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรือปะการังเกล็ดน ้าแข็ง เป็น
ปะการังทีม่ลีักษณะเป็นแผ่นหนิปูนซอ้นกันเป็นชัน้ๆ มลีักษณะคลา้ยใบผักกาดหอม ซึง่มใีหเ้ห็นมากมายทีเ่กาะแห่งนี้ 
 

 
 



 

ร่องน า้จาบงั แนวแท่งหิน 5 ยอด ซึ่งถูกปกคลุมไปดว้ยปะการังอ่อนหลากสี และดาวทะเลมากมาย โดยปกติการชม

ปะการังอ่อน ตอ้งใชว้ธิดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แต่ส าหรับทีน่ี่ปะการังจะอยู่ในระดับทีต่ืน้มาก นอกจากปะการังอ่อนหลาก
สแีลว้ ร่องน ้าจาบังยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, 

ปะการังถว้ยสสีม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีดอกไมท้ะเล,ปลาการ์ตูนสม้ขาว, ปลาการต์ูนลายปลอ้ง, กัลปังหาสสีม้, หอยมอืเสอื, 
ปลาสลดิหนิ, ปลาดาวสฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 
 

ชม เกาะหนิงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสดี ากลมมน ทีเ่กดิจากแนวหนิทีท่ับถมใตท้อ้งทะเล และเกดิการกัด
เซาะตามกาลเวลาจนเป็นหนิรูปทรงกลมมน สดี าขลับ ตัดกับน ้าทะเลสมีรกต ใหค้วามสวยงามเป็นอย่างยิง่ และน าท่าน ด า
น า้บรเิวณหลงัเกาะหนิงาม  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูท่่าเรอืปากบารา 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่  
 
 หมายเหตุ : การท่องเที่ยวแต่ละจุดขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ระดับน ้า และการประกาศปิดอทุยาน ซึง่อาจมีการปรับเปลี่ยน 

ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก และทางบรขิอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่งส่วนใด
กรณีทีไ่ม่สามารถร่องเรอืได ้ 

 

ทีพ่กั SEE SEA RESORT / BARA BARA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม ถ่ายรูปปากบารา View Piont – หาดใหญ่ – วดัพระมหาเจดียไ์ตรภพไตรมงคล – สตรทีอารท์หาดใหญ่ – 

ตลาดกมิหยง – สนามบนิหาดใหญ ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
เช็คเอาทจ์ากโรงแรม หลังจากนั้นน าท่านเช็คอนิที่ ถ่ายรูปปากบารา View Piont ถือเป็นแลนดม์าร์คอีกจุดนึงของที่
บริเวณปากบารา ใหท้่านไดเ้ช็คอินกับรูปป้ันปลาที่เป็นสัญญาลักษณ์ และชมวิวทะเลของจังหวัดสตูล ก่อนจะน าท่าน

เดนิทางกลับสูเ่มอืงหาดใหญ่ 
 



 

น าท่านสู่ วดัพระมหาเจดยีไ์ตรภพไตรมงคล หรือ วัดสแตนเลส แห่งนี้ ตัง้อยู่บน เขาคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ไฮไลทข์องวัดนี้คือ “องคพ์ระเจดียท์ี่สรา้งจากสแตนเลส” ทัง้หมด นับว่าเป็น เจดยีส์แตนเลสหนึ่งเดียวของโลก 
บรเิวณวัดยังสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงหาดใหญ่ไดอ้กีดว้ย  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง  
 

 น าท่านเดินถ่ายรูปชคิๆที่ สตรทีอารท์หาดใหญ่ เป็นภาพวาดตามผนังก าแพงอยู่แถบทุกซอก ทุกซอย รอบรเิวณ เป็น
ลวดลายต่างๆ จากฝีมือของศลิปินจติรอาสาที่มาร่วมสรา้งสสัีน และรอยยิม้ใหก้ับชาวหาดใหญ่ และนักท่องเที่ยว ถอืเป็น
แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของหาดใหญ่ เป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วใหห้ลั่งไหลมากันอย่างคับคั่ง 

 

 
 
 น าท่านซือ้ของฝาก ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ ตัง้อยู่บนอาคาร

สองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ล่างเป็นตลาดขายของแหง้ ชือ่ตลาดกมิหยง มาจากชือ่เต็ม
ว่า "ตลาดชกีมิหยง" เป็นชือ่ของคหบดชีาวจนีชือ่ ชกีมิหยง และภรรยาชือ่ ละมา้ย เจา้ของทีด่นิแต่เดมิ 

 

20.55 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ329  
22.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ .... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

 
 
 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

04 – 06 เมษายน 2564 9,999 2,000 

05 – 07 เมษายน 2564 9,999 2,000 

17 – 19 เมษายน 2564 10,999 2,000 

18 – 20 เมษายน 2564 9,999 2,000 

19 – 21 เมษายน 2564 9,999 2,000 

25 – 27 เมษายน 2564 9,999 2,000 

27 – 29 เมษายน 2564 9,999 2,000 

 
*ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ 
จากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั* 

 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น/กรุป๊ขึน้ไป กรณีผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสรมิ 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 

เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 380 บาท/15 กโิกลกรมั/เทีย่ว 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 
2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า
กรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  


