
 

 

หลงเสน่ห.์.แดนปักษใ์ต ้

ภเูก็ต-พงังา-เกาะพีพี 4วนั 2คืน 
ลอ่งอ่าวพงังา-เขาพิงกนั-เกาะปันหย-ีหมูเ่กาะพีพี-เลน่น ้าด าน ้าชมปะการงั 

แหลมพรหมเทพ-วดัฉลอง-ชมเมืองภเูก็ต-เขารงั-พระธาตไุชยา 
 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ ll พัก โรงแรม ภเูก็ต ออรค์ดิ รสีอรท์แอนดส์ปา จ.ภเูก็ต 2 คนื 

เดนิทางทกุวันพฤหัสบด ีและวันหยุดนักขตัฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  
07-10 กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบูชา)   9,700.- 
13-16,20-23 กมุภาพันธ ์, 27 กมุภาพันธ ์– 01 มนีาคม 2563 9,499.- 
05-08,12-15 ,19-22,26-29 มนีาคม 2563 9,499.- 
03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 9,700.- 
10-13,11-14, 12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต ์)  9,700.- 
16-19,23-26  เมษายน 2563 9,499.- 
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 9,700.- 
07-10,14-17,21-24,28-31  พฤษภาคม 2563 9,499.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-พังงา 

18.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน 

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

19.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้ สู ่จังหวัดพังงา โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหาร กลอ่ง(1) 

ขนมปังน้ําผลไม ้พรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

 



 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง     

พังงา-ลอ่งอ่าวพังงา-ถ้ําลอด-เขาพงิกนั-เขาตาปู-เกาะปันหย-ีพระผุด-ภเูก็ต 

06.00 น. รุ่งอรุณที ่จังหวัดพังงา ใหท้า่นทําธุระสว่นตวั บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นสู่ ท่าเรอืสรุะกลุ  ลงเรอืหางยาว  ลอ่งอ่าวพังงา  ชมธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่

สมบูรณ์ทีส่ดุของประเทศ และประกอบไปดว้ยทวิทศันข์องเขาหนิปูน รูปร่างแปลกตา ชมถํ้าลอด  

สญัลกัษณ์ของอ่าวพั งงา ชมหนิงอหนิยอ้ยทีอ่ยู่ภายในถ้ํา ทีเ่รอืสามารถลอดผ่านไปได ้ผ่านชม เกาะ

นมสาว  (เกาะอกนางเมรี ) ทีเ่ป็นทีม่าของนิ ทานพืน้บา้น “พระรถ เมรี ”  นําทา่นขึน้ เขาพงิกนั  ชมความ

มหัศจรรยข์องเขาพงิกนั และ เขาตาปู ทีอ่ยู่ไม่ไกลกนันัก 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร บนเกาะปันหย ีหลงัอาหาร มเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทะเล

ตากแหง้เป็นของฝาก 

14.00 น. เดนิทางกลบัสู ่ทา่เรอื แวะใหท้า่นชมภาพเขยีนสสีมัยโบราณ ที ่เขาเขยีน 

15.00 น. ถงึทา่เรอื นําทา่นเดนิทางขา้มสูเ่กาะภเูก็ต 

16.00 น. นําทา่นเขา้สู ่ วัดพระทอง  ใหท้า่นไดส้กั การะ “พระผุด” เพือ่ความเป็นสริมิงคล และเป็นพระพุทธรูปทีม่ี

ความสาํคญัของภเูก็ต ถอืว่าเป็น 1 ใน Unseen Thailand ทีอ่งคพ์ระจะโผลจ่ากพืน้ดนิแคค่รึง่องคเ์ทา่นัน้ 

17.00 น. เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ภเูก็ต ออรค์ดิ รสีอรท์แอนดส์ปา หรอืเทยีบเทา่ 

เย็น บรกิารอาหารคํา่(4) ทีร่า้นอาหาร แลว้เชญิทา่นพักผ่อนยามคํา่คนื 

ทีพ่ัก โรงแรมภเูก็ต ออรค์ดิ รสีอรท์แอนดส์ปา  หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต ุ รายการทวัรซ์ือ้เพิม่เตมิ 

โชวภ์เูก็ตแฟนตาซ ีทีน่ั่งธรรมดา พรอ้มอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ต ์รวมรถรับ-สง่ ทีโ่รงแรม  

ผูใ้หญ่ ราคาทา่นละ 2,200 บาท / เด็กไม่เกนิ 11 ปี ราคาทา่นละ 1,900 บาท 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
ภเูก็ต-หมู่เกาะพพี-ีชมความงามรอบเกาะ-เลน่น้ํา-ดําน้ําชมปะการัง-แหลมพรหมเทพ 

เชา้ รุ่งอรุณยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้เดนิทางสูท่า่เรอื 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอื ขึน้เรอืทอ่งเทีย่ว Sea Angle เรอืทอ่งเทีย่วขนาดใหญ่ เดนิทางสู ่เกาะพพี ี

10.30 น. ถงึ เกาะพพีเีล นําทา่นชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวตา่งๆทีม่คีวามสวยงาม น้ําทะเลใสราวมรกต อาท ิอ่าว

มาหยา  ทีม่ชีือ่เสยีง  อ่าวโละ๊ซามะ , อ่าวปิเละ (ทะเลใน ) จากนัน้ใหท้า่นได ้ ดําน้ําชมปะการัง น้ําตืน้  ที่

บรเิวณอ่าวตน้ไทร ชมฝูงปลาทะเลสสีนัสวยงามมากมาย 

กลางวัน นําทา่นเขา้สู ่เกาะพพีดีอน บรกิารอาหารกลางวัน (6) แบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะพพีี หลงัอาหารมเีวลาใหท้า่น 

ไดเ้ลน่น้ําทะเล หรอืเลอืกพักผ่อนบรเิวณชายหาดอันแสนบรสิทุธิ ์เดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึ

ภายในตลาดบนเกาะพพีดีอน 

15.00 น. นําทา่นลงเรอืทอ่งเทีย่วลําเดมิ เดนิทางกลบัสู ่เกาะภเูก็ต 

17.00 น. ถงึทา่เรอืเกาะภเูก็ต เดนิทางสู ่แหลมพรหมเทพ ใหท้า่นชมบรรยากาศของพระอาทติยต์ก จุดทีส่วยทีส่ดุ

ของประเทศ แลว้ชม ประภาคารกาญจนาภเิษก ทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีง 

เย็น บรกิารอาหารคํา่(7) ทีร่า้นอาหาร แลว้กลบัเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามคํา่คนื 

ทีพ่ัก โรงแรม ภเูก็ต ออรค์ดิ รสีอรท์แอนดส์ปา หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง         
ภเูก็ต- วัดฉลอง-กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. เดนิทางสู ่วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ใหท้า่นไดส้กัการะ หลวงพ่อแชม่ พระเกจอิาจารยช์ือ่ดงัของ 

ชาวภเูก็ต และเป็นทีนั่บถอืของนักทอ่งเทีย่วตา่งๆ รวมทัง้ชาวตา่งชาต ิชมกฏุจํิาลอง ของหลวงพ่อแชม่ 

กราบนมัสการรูปปั้นเหมอืนหุ่นขีผ้ ึง้ และใหท้า่นไดส้กัการะพระบรมสารรีกิธาต ุใน พระมหาธาตเุจดยีพ์ระ 

จอมไทยบารมปีระกาศ    

09.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ แวะใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก อาท ิน้ําพรกิกุง้เสยีบ ขนมเตา้สอ้  

และสนิคา้ทะเลแปรรูปตา่งๆ ทีร่า้นพรทพิย ์

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

เย็น บรกิารอาหารคํา่(10) ทีร่า้นอาหาร จ.ชมุพร 

19.30 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 



 

23.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ  

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา

ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2 ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (มี

เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พักหอ้ง

เดีย่ว 
(เพิม่ทา่นละ) 

07-10 กมุภาพันธ ์2563 

(วันมาฆบูชา)   
9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

13-16 กมุภาพันธ ์ 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

20-23 กมุภาพันธ ์ 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

27 กมุภาพันธ ์– 01 มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

05-08  มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

12-15  มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

19-22  มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

26-29 มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี   9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

10-13 เมษายน 2563  

(เทศกาลสงกรานต ์)  
9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

11-14 เมษายน 2563 9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

12-15 เมษายน 2563 9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

16-19 เมษายน 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

23-26  เมษายน 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

07-10  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

14-17  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

21-24  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

28-31  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

หมายเหต ุ เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป,โทรศพัทม์อืถอื,แบตสาํรอง,ทีช่ารต์โทรศพัท,์อุปกรณก์นัแดด,ร่มพับ,ชดุเลน่น้ํา 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพูสระผม,ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่าํนาญทาง 

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ทําการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ สาํหรับการ 

   ออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น และทําการชาํระคา่มัดจําทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

2.การจองทวัรแ์ละการสาํรองทีน่ั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ตอ่เมือ่มกีาร วางเงนิมัดจํา เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยันการ 

   จองทวัร ์จงึจะถอืว่าไดทํ้าการจองทวัรแ์ละสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ ทีน่ั่งจะไม่ถกูตดั 

3.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

4.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชาํระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอย่างนอ้ย เนื่องจากบรษัิทฯตอ้งสาํรอง 

   คา่ใชจ้่ายตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพ่ัก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า ทา่นยกเลกิ 

   ทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 

   การยกเลกิการเดนิทาง 

1.กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจําทกุกรณี 

 

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 

   ตามทีก่ําหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํา่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ตํา่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น 

   สาํคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาตแิละเหตกุารณ ์   

   อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้ 

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น 

   ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 



 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

*** สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เนื่องจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทํา

ใหห้อ้งพักในแตล่ะทีต่า่งกนั อา ท ิเชน่ หอ้งพักเดีย่ว (Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรอืหอ้งพัก 3 ทา่น(เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากทา่นมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการ

ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเองดว้ย เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัรต์อ้งดแูล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ แตงโมทวัร ์จํากดั ขอขอบพระคณุทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ 

ในการพาทา่นและครอบครัวเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ และหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ทา่นจะไดร้ับความสะดวกสบายและ

ประทบัใจกบัการบรกิารในครัง้นี ้

 

 


