 มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
 ที่พกั มาตรฐานระดับ 4 ดาว 3 คืน
 รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
 อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

กำหนดกำรเดินทำง
มกราคม
08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31
กุมภาพันธ์
05-07 / 13-15 / 19-21 / 26-28
มีนาคม
05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28
เมษายน
02-04 / 04-06 / 05-07
วันแรก(1) กรุงเทพ – ภูเก็ต – พังงำ – ล่องอ่ำวพังงำ - สเม็ดนำงชี (Unseen)
05.30 น. สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์ สาย
การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
07.50 น. ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 203
09.55 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.ภูเก็ต นาท่านสู่ ท่าเทียบเรื อพังงา “นาสมาชิ กลงเรื อล่องอ่าวพังงา” ระหว่างการล่องเรื อท่าน
จะได้ชมความหลากหลายของทัศนี ยภาพที่ที่ยงั คงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นาสมาชิ กเดินทางสู่ “ ถ้ าลอด” ซึ่ ง
เป็ นถ้ าทางทะเลที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
เมื องไทยนาท่านล่องเรื อเข้าชมความ
สวยงามภายในที่ มี ขนาดกว้า ง 20
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหินงอก
หิ นย้อยแปลกตาบนเพดานถ้ าสวยงาม
มากให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก
หน้าปากถ้ า จากนั้นนาชม “เขาหมาจู”
ซึ่ งเป็ นภูเขาหิ นปูนรู ปร่ างประหลาดมี
ลัก ษณะคล้ า ยสุ นั ข จี น ก าลัง หมอบ
สามารถมองเห็ นส่ วนหัว ลาตัว และ
หางเป็ นพู่สวยงาม จากนั้นเดิ นทางสู่
“เกาะเขาพิ งกัน และเขาตาปู ” James Bond Island สั ญ ลัก ษณ์ อนั โดดเด่ นของอุ ท ยานซึ่ งในอดี ตเคยใช้เป็ นฉาก
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ องเจมส์ บอน007จนมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะแห่ งนี้ ซ่ ึ งมี
แนวสันทรายขาวสะอาด น้ าทะเลใสบริ สุท ธิ์ พร้ อมถ่ ายภาพไว้เป็ นที่ ระลึ ก...จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควรออก
เดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผ่านชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ที่ตงั่ ตระหง่านอยูก่ ลางอุทยานแห่งนี้

เที่ยง

ค่า

บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่ น หลังอาหารให้ ท่ านเดิ น เที่ ยวชมหมู่ บ ้านชาวเกาะปั น หยีที่ ส ร้ าง
บ้า นเรื อ นด้ว ยไม้อ ยู่ก ลางทะเลกว่า
600ครัวเรื อน พร้อมเลื อกซื้ อเลือกชม
สิ น ค้า พื้ น บ้า นตามอัธ ยาศัย น าท่ า น
เดินทางสู่ จุดชมวิวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดอีก
แห่ งหนึ่ งของเมืองไทย “สเม็ดนางชี ”
(Unseen) ตั้ งอยู่ ที่ อ าเภอต ะกั่ ว ทุ่ ง
จัง หวัด พัง งา เป็ นที่ พ ัก ร้ า นอาหาร
ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่สามารถชม
วิวภูเขาหิ นปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา
และบรรยากาศของพระอาทิ ต ย์ข้ ึ น
ท่ามกลางขุนเขา เป็ นอีกหนึ่งมุมมองที่สุดอันซี น ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพวิวทิวทัศน์อนั แสนประทับใจ
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั : โรงแรมกระบี่ รีสอร์ ท ระดับ 4 ดำว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สอง(2) กระบี่ – เส้ นทำงศึกษำธรรมชำติเขำน้ อจู้จี้ - นำ้ ตกร้ อน – สระมรกต
ท่ ำปอม คลองสองนำ้ – ที่พกั อ่ำวนำง
เช้า

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจูจ้ ้ ี ป่ าดิบชื้นที่ราบต่าผืนสุ ดท้ายของประเทศไทยและเป็ นป่ า
แห่งเดียวของโลกที่คน้ พบนกแต้วแร้วท้องดา เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ สระมรกต สระน้ าสวยใสกลางป่ า
ใหญ่ ต้นกาเนิ ดจากตาน้ าใต้ดินไหลผ่านชั้นหิ นปูนแล้วตกตะกอน จึงทาให้มองเป็ นสี เขียวมรกต สนุ กสนานกับ
การเล่นน้ า เที่ยวชม น้ าตกร้อน สายน้ าแร่ ธรรมชาติที่เกิ ดจากตาน้ าใต้พิภพ ไหลผ่านลาธารและตกลงมาเป็ นชั้น
น้ าตกหิ นปูนเล็ก ๆ ที่น้ านั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งที่น้ นั เปรี ยบได้กบั สปา
แห่งธรรมชาติ (กรุ ณาเตรี ยมชุดเปลี่ยนสาหรับลงเล่นน้ า)

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน้ า” ตั้งอยูท่ ี่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุใ่ นความดูแลของ อบต.
เขาคราม เป็ นแหล่งศึกษาเชิ งนิ เวศวิทยาเพื่อเรี ยนรู ้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติท้ งั ในแง่ของทางน้ าใต้ดิน
และพืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ท้ งั ในน้ าและบนดิน เสน่ ห์ของท่าปอมอีกอย่างหนึ่ งคือ รากไม้ให้ชวน
มองอยูท่ วั่ ไปตาม ริ มตลิ่ง สองฝั่งคลองโดย รากของต้นไม้หลาย ประเภทจะปรับตัว ด้วยการโผล่รากขึ้นมา
หายใจ ส่ วนใครที่อยากสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แห่ งป่ าท่าปอมในความรู ้สึกที่แตกต่างไป
จากการเดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรื อแคนูชมความงาม ของคลองสองน้ าและ ป่ าท่าปอมได้ ให้ท่าน
ได้มีเวลาเพลิดเพลินกับธรรมชาติและความสวยงามของธารน้ าที่ใส่ ราวกับกระจก (กรุ ณาเตรี ยมชุดเปลี่ยนสาหรับ
ลงเล่นน้ า) จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าที่พกั

ค่า

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั : โรงแรมกระบี่ รีสอร์ ท ระดับ 4 ดำว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สำม(3) ท่ องทะเลกระบี่ – เกำะปอดะ – เกำะไก่ – เกำะยำวำซัม
ทะเลแหวก - หำดไร่ เลย์ – ถำ้ พระนำง - ที่พกั อ่ำวนำง
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อลงเรื อ Speed Boat ความปลอดภัยสู งพร้อมอุปกรณ์ในการดาน้ าตื้น
(บริ การเสื้ อชูชีพและหน้ากาดาน้ าตื้น ท่านละ 1 ชุด)
นาท่ าน “ท่องทะเลกระบี่ ” เดิ นทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่ งทะเลกระบี่ สนุ กกับการดาน้ าชมปะการัง
Snorkeling (มี อ าหารว่ า ง ขนม ผลไม้
และเครื่ องดื่ มบริ การระหว่างท่องทะเล
กระบี่ ) ชมความส วยงามของแน ว
ปะการั ง นานาชนิ ด อาทิ ปะการั ง จาน
ปะการั ง เขากวาง ปะการั ง สมอง สลับ
กับ สี สั น ของดอกไม้ท ะเล เรื อ เร็ ว น า
คณะผ่ า นชมความงามแปลกตาของ
“เกาะไก่” Chicken Island เกาะที่เรี ยกว่า
เกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุ ดของ
เกาะมี หิ น แหลมๆเมื่ อ มองขึ้ น ไปแล้ว
คล้ายคอไก่ จากนั้นนาท่าน “ดาน้ าชม

ปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดาน้ าที่มีชื่อเสี ยงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเล

เที่ยง
บ่าย

หลากสี สันให้เห็นอยูท่ วั่ ไปกระจัดกระจายอยูท่ วั่ ผืนน้ าได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรื อ “ทะเล
แหวก”
บริ การอาหารมื้อกลางวันแบบปิ กนิก
นาท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่ งเกิ ดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และ
เกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ ต้ งั อยูใ่ กล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่ นพัดทรายมาพบกันที่ จุดนี้ จึงทาให้เกิ ดเป็ น
แนวสันทรายเชื่ อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ ให้ถึงกัน สันทรายนี้ จะจมหายไปเมื่อน้ าขึ้นสู งเมื่อน้ าลดแนวสันทรายก็จะ
ค่อยๆ โผล่ข้ ึนมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็ นสามส่ วน…

หมำยเหตุ: กำรเทีย่ วชมทะเลแหวก ขึน้ อยู่กบั เวลำของนำ้ ขึน้ และนำ้ ลง โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลีย่ นตำมสภำพของระดับนำ้
ขึน้ และนำ้ ลง
จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่ เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ า
นัง่ เล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดิ นทางกลับพร้ อมชมความงามของ “ถ้ าพระนาง” ที่มีชื่อเสี ยงของ
กระบี่จากนั้นเดินทางกลับที่พกั
15.30 น. กลับถึงที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย (บริ เวณอ่าวนางจะมีร้านค้าและร้านกาแฟอยูม่ ากมาย อิสระทุกท่าน)
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรมกระบี่ รีสอร์ ท ระดับ 4 ดำว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สี่(4)

กระบี่ – เกำะกลำง(Eco Tourism) – ช้ อปปิ้ งของฝำก - เดินทำงกลับกรุงเทพฯ

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่านลง “เรื อหัวโทง” เรื อประมงพื้นบ้านสัญลักษณ์ สาคัญของจังหวัดกระบี่ สู่ “เขาขนาบน้ า” เขา
สองลูกสู งประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ ากระบี่ดา้ นหน้าตัวเมืองซึ่ งสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ระหว่างล่องเรื อ
ท่านจะเห็นเขาพนมเบญจายืนตระหง่านเป็ นฉากอยูเ่ บื้องหลัง ชมความสวยงามของหิ นงอก หิ นย้อย ในจะพบเสา
หิ นปูนขนาดยักษ์สูงหลายสิ บเมตรตั้งอยู่กลางถ้ า และปล่องกลมขนาดใหญ่ ซึ่ งทาให้แสงอาทิตย์ลอดส่ องลงมา
เพื่อให้เห็นความงดงามของหิ นงอกหิ นย้อยภานในถ้ านี้ได้อย่างชัดเจน จากนั้นล่องเรื อสู่ เกาะกลาง

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารเดิ นเล่นบนเกาะกลาง เกาะที่ ต้ งั อยู่กลางของแม่น้ ากระบี่ แหล่งชุ มชนกลางทะเลซึ่ งอาศัยอยู่กนั อย่าง
เรี ยบง่าย ใช้วิถีชีวิตแบบดัง่ เดิมที่ปฎบัติสืบทอดกันมาไม่วะ่ เป็ นการทาเกษตรกรรม การประมงพื้นบ้าน และงาน
ฝี มือต่างๆ อันได้ได้แก่ ทาเรื อหัวโทงจาลอง เขียนลายผ้าปาเตะ ปลูกข้าวสังหยด สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่
ท่าเรื อเจ้าฟ้า แวะซื้ อของฝากเป็ นที่ระลึก

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย ***
17.30 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินกระบี่
19.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 250
20.45 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กำหนดกำรเดินทำงท่ องเทีย่ ว 2564
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริ ม )

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ

07-10 ม.ค. 64
14-17 ม.ค. 64
21-24 ม.ค. 64
28-31 ม.ค. 64
04-07 ก.พ. 64
13-16 ก.พ. 64
18-21 ก.พ. 64
25-28 ก.พ. 64
04-07 มี.ค. 64
11-14 มี.ค. 64
18-21 มี.ค. 64
25-28 มี.ค. 64
01-04 เม.ย. 64
03-06 เม.ย. 64
04-07 เม.ย. 64
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เพียง 8 ท่ ำน เท่ ำนั้นออกเดินทำง
อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-กระบี่// กระบี่-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 6,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมำยเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่ วงภำวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

