Code: DSA_23 1

เยือนเมืองไชยา แช่น้ าแร่รกั ษะวาริน
อินกับทะเลพม่า ตามหาความลับเกาะหัวใจ

✅

15,900.12-14

ท่ านละ

เดินถ่ายรูปสวยๆสุดชิล+วิวอลังการ บนจุดชมวิว พร้อมอร่อยกับมื้ ออาหารกลางวันบนหาดทราย ที่ เกาะฮอร์สชู
✅ เล่นน้ า ดาน้ า ชมปะการังสวยสุด ที่ เกาะย่านเชือก
✅ ตามหาความลับของหัวใจ กับลากูนสีมรกต ที่เต็มไปด้วยกัลปั งหา ที่ เกาะหัวใจมรกต
✅ นมัสการ “พระธาตุไชยา” ปูชนี ยสถานสาคัญคู่บา
้ นคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
✅ 1 ใน Unseen ระนอง "ภูเขาหญ้าสองสี "
✅“สวนสาธารณะน้ าพุรอ
้ น รักษะวาริน” บ่อแช่น้ าแร่เพื่อสุขภาพ ชื่อดังของจ.ระนอง

เยือนเมืองไชยา แช่ น้าแร่ รักษะวาริ น
อินกับทะเลพม่ า ตามหาความลับเกาะหัวใจ
วันที่ 1

กรุ งเทพฯ-สุ ราษฎร์ ธานี-สวนโมกขพลาราม-พระบรมธาตุไชยา-บ่ อนา้ ร้ อนรักษะวาริน

06.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง เคาน์ เตอร์ สายการบินนกแอร์ (กรุ ณาเตรี ยมบัตรประชาชนไปแสดงเวลาเช็คอิน)
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้บริ การ

08.50 น.

ออกเดินทางสู่ จ.สุ ราษฎร์ ธานี โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7208
ถึง สนามบินสุ ราษฎร์ ธานี จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ สวนโมกขพลาราม

09.15 น.

นําท่านชม "สวนโมกขพลาราม" สถานที่ที่หยุดพัฒนาทางวัตถุ แต่หนั ไป
พัฒนาทางจิตใจและการปฏิบตั ิธรรม เพื่อให้เป็ นไปตามปณิ ธาน3ข้อ ของ
ท่านอาจารย์พุทธทาส ที่ได้ดาํ เนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยที่มีชีวิต
อยู่ นัน่ ก็คือ 1.ให้ทุกคนพยายามเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน 2.ทํา
ความเข้าใจหลักสําคัญระหว่างศาสนา 3.เปลื้องตนออกจากวัตถุนิยม
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เชิญท่านกราบสักการะ “พระบรมธาตุไชยา” สถานที่บรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็ นปูชนียสถานสําคัญคู่บา้ นคู่เมือง ของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และเป็ นหนึ่งใน
โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จ. ระนอง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(1) ณ.ร้านอาหาร จากนั้นนําท่าน เดินทางสู่ จ.ระนอง

16.00น.

นําท่านเข้าสู่ น้าพุร้อน รักษะวาริน บ่อนํ้าร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ ีมีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูกสาว ทั้ง 3 บ่อมี
อุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซี ยส เชิญท่านอาบนํ้าแร่ ธรรมชาติ ที่ มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ในแง่การบําบัดรักษา
สุ ขภาพ นอกจากนี้ยงั ถือเป็ นนํ้าบริ สุทธิ์ จึงเป็ นแหล่งหนึ่งที่นาํ ไปผ่านพิธีพุทธาภิเษก ทํานํ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็ นนํ้าพระพุทธ
มนต์ในคราวพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั รัชกาลที่9 นอกจากนั้นบริ เวณ
ใกล้ ๆ บ่อนํ้าร้อนได้จดั เป็ นสวนสาธารณะ “รักษะวาริ น” ซึ่ งเป็ นนามที่สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ได้พระราชทาน
ไว้ เมื่อคราวเสด็จเยือนระนอง พ.ศ.2510 ซึ่ งหมายความว่า นํ้าที่ใช้รักษาโรคได้

19.00 น.
20.00 น.

บริการอาหารคา่ (2) ณ ร้านอาหาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก ณ.โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong หรื อเที ยบเท่ าในเมืองระนอง พักผ่ อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ทะเลพม่ า- เกาะฮอร์ สชู - เกาะหัวใจ - เกาะย่ านเชือก

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า (3) ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ท่ าเทียบเรื อศุลกากรระนอง ( ประภาคาร ) เพื่อผ่านขั้นตอนการทําเอกสารผ่านแดนชัว่ คราว
การเดินทางในทริ ปนี้ หนุ่มสาวทัวร์ จับมือกับ Love Andaman พาท่านท่องเที่ยวทะเลพม่า อย่างจุใจ พร้อมกันที่ท่าเรื อ
ประภาคาร จ.ระนอง เช็คอิน และยืน่ บัตรประชาชน ตัวจริ ง เพื่อดําเนินการทําเอกสารผ่านแดนช่วคราว พร้อมบริ การอาหารว่าง
ยามเช้าสไตล์เลิฟอันดามัน

09.00 น.

10.00 น.

10.45 น.

ทุกท่านลงเรื อ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ เกาะสอง ซึ่ งใช้เวลาประมาณ 10 นาที และทําการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของพม่า
ออกเดินทางจากเกาะสอง โดยเรื อ Speed Boat ลําเดิมเข้าสู่ เขตทะเลประเทศพม่า ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชมแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักซึ่ งเป็ นแผ่นดินตอนใต้สุดของประเทศเมียนมาร์ หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ “วิคตอเรี ย พอยท์” เรื อ จะล่องผ่านหมู่
เกาะมากมาย พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอนั แสนบริ สุทธิ์ของทะเลเมียนมาร์ ในระหว่างนี้ เรามีเครื่ องดื่มและขนมขบ
เคี้ยวบริ การบนเรื อ พร้อมฝึ กการใช้อุปกรณ์ดาํ นํ้า
ถึง เกาะฮอร์ สชู (Horse Shoe) เกาะรู ปเกือกม้าสุ ดพิเศษ
ที่มีหาดทรายโค้งสี ขาวละเอียด ล้อมรอบด้วยวิวหน้าผา
หินอันงดงาม มีจุดชมวิวมุมสู ง ที่สามารถมองเห็นลากูน
สี มรกต ท่ามกลางกําแพงหินที่รายล้อมเป็ นรู ปเกือกม้า
ให้ท่านได้ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม พร้อมอุปกรณ์ลอยนํ้า
หลายชนิด, พายคายัค ชมบริ เวณรอบอ่าว ละเมียดละไม
ไปกับบรรยากาศธรรมชาติอนั สุ ดสวยแสนสบาย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(4) ณ เกาะฮอร์ สชู อิ่มอร่ อยไปกับอาหารบุฟเฟต์ และไลน์ขนม เครื่ องดื่มมากมายจัดเต็มพร้อมเสิ ร์ฟ ท่าน
สามารถนําอาหารไปทานบนหาดทรายได้ พร้อมดื่มดํ่าบรรยากาศได้อย่างเต็มอิ่ม

13.00 น.

เตรี ยมตัวสําหรับกิจกรรมดํานํ้า ที่จะพาทุกท่านดําดิ่งไปในโลกใต้ทะเลสุ ดอลังการที่เกาะฮอร์ สชู ทั้งปลาสิ งโต ปลาหูชา้ ง ปลา
การ์ ตูนหลากสี และปะการังอีกมากมาย หลากหลายชนิด

14.30 น.

นําท่านตรงสู่ ปากปล่องภูเขาไฟที่ เกาะหัวใจมรกต (Cock’s Comb) หัวใจสี เขียวมรกตแห่งท้องเทะเลอันดามัน อัศจรรย์ไปกับ
ความงดงามของธรรมชาติ สําหรับท่านที่รักการผจญภัย สามารถร่ วมกิจกรรมดํานํ้าลอดถํ้าเข้าไปด้านในของเกาะ ตื่นตาตื่นใจ

ไปกับ ปะการังอ่อน กัลปังหา และฝูงปลามากมายหลากหลายชนิด
** ชม กัลปังหา หรือ Sea Fan ซึ่ งหาชมได้ยากในระดับนํ้าตื้น แต่มีอยูม่ ากมายในบริ เวณปากถํ้าทางเข้าลากูนหัวใจมรกต

15.30 น.

เดินทางไปดํานํ้าต่อที่ เกาะย่ านเชื อก (Zadetkyikyum Island) จุดดํานํ้าที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อน และปะการังแข็งหลากสี สัน
พร้อมฝูงปลาหลากหลายชนิด

19.00 น.

บอกลาความสดของทะเลพม่า กลับเข้าสู่ ท่าเรื อ จ.ระนอง นําท่านเข้าสู่ ที่พกั ณ.โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong
บริการอาหารคา่ (5) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นกลับเข้าที่พกั เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยราตรี สวัสดิ์

วันที่ 3

นั่งรถสองแถวไม้ ชมเมืองระนอง –ภูเขาหญ้ า-ศู นย์ วจิ ยั ป่ าชายเลน-วัดบ้ านหงาว –สนามบินสุ ราษฎร์ - กรุ งเทพฯ

07.00 น.
08.00 น.

ตื่นรับอรุ ณอันสดใส บริการอาหารเช้ า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เปลี่ยนบรรยากาศ ให้ท่านได้สัมผัสเมืองที่ได้ชื่อว่า “ฝนแปด แดดสี่ ” นัง่ รถสองแถว
ไม้ชมเมืองระนอง

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังรัตนรังสรรค์ เป็ นพระราชวังที่จดั สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์การ เสด็จประทับแรมจังหวัดระนอง
ของพระมหากษัตริ ย ์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห
่ วั รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า

เจ้าอยูห
่ วั รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห
่ วั รัชกาลที่ 7 พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จําลอง) ตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิง
เขารัตนรังสรรค์ เป็ นพระราชวังที่ทาํ ด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง

นําท่านสู่ ภูเขาหญ้ า หรือเขาหัวล้ าน หรือเขาผี เป็ นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ข้ ึน ในฤดูฝนมีหญ้าสี เขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัว
จากทิ ศ เหนื อ สู่ ทิ ศ ใต้ ภู เ ขาที่ เ ต็ม ไปด้ว ยหญ้า ต่ า งสี ต่ า งวัน เวลา และเนิ น เขางดงาม ที่ ร าบเชิ ง เขามี ท างเดิ น เท้า สํา หรั บ
นักท่องเที่ยวขึ้นสู่ บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบ เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ยามหน้าฝนเขาหญ้าจะเป็ นสี เขียว พอถึงเวลา
หน้าแล้งผืนหญ้าจะเป็ นสี ทอง ทอง เหลืองงามอร่ ามตา ทัว่ ทั้วทิวเขา จึงนิยมเรี ยกกันว่า "ภูเขาหญ้าสองสี ” เรี ยกได้ว่าเป็ นความ
มหัศจรรย์ ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังต้องยกให้เป็ นหนึ่งใน อันซี นอินไทยแลนด์อีกแห่งหนึ่ ง

นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยป่ าชายเลนหงาว พื้นที่รวมทั้งสิ้ น 189,431 ไร่ มีพนั ธุ์ไม้หายากมากกว่า 20 ชนิด เช่น โกงกางอายุ
มากกว่า 200 ปี ต้นเดียวในประเทศไทย ต้นตะปูนดํายักษ์อายุมากกว่า 300 ปี และเป็ นแหล่งเกิดและเติบโตของสัตว์ทะเลนานา
ชนิด ก่อนที่จะแข็งแรงและอาศัยหากินในทะเล นอกจากนี้ยงั มีสัตว์ป่าชายเลนที่หาดูยาก เช่น ปูกา้ มกามหลากสี แม่หอบ ฝูงลิง
แสม และนากทั้งยังเป็ นแหล่งดูนกอันดับต้นของประเทศ โดยมีนกประจําถิ่นที่หาดูยากหลายชนิด เช่น นกกะเต็นแดง นก
กะเต็นใหญ่ปีกสี น้ าํ ตาล และ นกแต้วแล้ว ยิง่ ไปกว่านั้น ป่ าชายเลนแห่งนี้ได้รับยกย่องให้เป็ นป่ าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ มาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค จนองค์การ UNESCO ประกาศให้พ้น
ื ที่ป่าชายเลนของศูนย์วจิ ยั ฯ
และพื้นที่ป่าชายเลนบางส่ วนของจังหวัดระนอง เป็ น "พื้นที่สงวนชีวมณฑล" เมื่อปี พ.ศ.2540

12.00 น.
16.00 น.
18.05 น.
19.15 น.

บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ จ.สุ ราษฎร์ ธานี
แวะซื้ อของฝาก ก่อนเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานสุ ราษฎร์ ธานี
เดินทางกลับ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7217
ถึงกรุ งเทพฯ ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

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

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุต่าํ กว่า 10 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม ราคาท่านละ
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา (บาท)

15,900
13,800
1,800

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น
ค่าที่พกั ห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น(สําหรับคนไทย)
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (หากอายุ 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
ระหว่างการเดินทางคุม้ ครอง 50%) ในกรณี เด็กเริ่ มคุม้ ครองตั้งแค่อายุ 6 เดือนเป็ นต้นไป

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสาหรับต่ างชาติ
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่าโทรศัพท์เป็ นต้น
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าภาษีน้ าํ มัน ทีส่ ายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
 ค่า Vat 7% และ ค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการชาระเงิน
หากแจ้ งภายหลังการชาระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ ออกย้ อนหลังให้ ทุกกรณี)

เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผูเ้ ดินทาง
2. กรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่ งที่ควรนาไปด้ วย ยาประจําตัว,กล้องถ่ายรู ป,อุปกรณ์กนั แดด,ร่ มพับ,ชุดว่ายนํ้า,ชุดเล่นนํ้า กางเกงขาสั้น รองเท้าที่สวมใส่ สบาย
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสายการบินและค่า
มัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ท้ งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 16 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดย
ทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ น สําคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ
ก่อจลาจล ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง
หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
---------------------------------------------------------------------



