โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์
เป็ นสายการบินทีม่ คี วามหรูหราและได้ รับการจัดอันดับว่ามีการบริการอย่างยอดเยีย่ ม

เที่ยวครบไฮไลท์
• บินตรง สุวรรณภูมิ – เวียดนาม / เวียดนาม – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
•
•
•
•
•
•

พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฮาลอง 2 คืน
ล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลอง ชมความงามหินงอกหินย้อย ถ้ านางฟ้า
ช้อปปิ้ งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market)
เมนูพิเศษ ซีฟด+ไวน์
ู๊
แดง DALAT รับประทานบนเรื อ
FREE WIFI ON BUS

แจกฟรี !! หมวกดาวแดง นาไปใส่ ให้ เท่ เก๋ ก่อนใคร

วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เย็น

โรงแรมที่พกั
KENNY HOTEL

1 กรุ งเทพ – ฮานอย - ฮาลอง

2

กลางวัน

ฮาลองเบย์ - ถ้ านางฟ้า-หมู่บา้ นชาวเล-ทะเลสาบคืน
ดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



หรื อเทียบเท่า
DELIGHT HOTEL HONOI
หรื อเทียบเท่า

จัตุรัสบาดิงห์ -สุสานโฮจิมินห์-ทาเนียบ
3 ประธานาธิบดี -บ้านพักโฮจิมินห์ -ชมวัดเจดียเ์ สา
เดียว- กรุ งเทพฯ

กาหนดการเดินทาง
13-15 ต.ค.61

12,991 บาท

26-28 ต.ค.61

11,991 บาท

16-18 พ.ย.61

11,991 บาท

30 พ.ย.- 2 ธ.ค.61

9,991 บาท

8 - 10 ธ.ค.61

12,991 บาท

ตุลาคม

พฤศจิกายน

วันที่ 1
11.30 น.

กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์
สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางให้แก่ท่าน

ง

14.15น.

ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศ เวียดนาม โดยสายบินQUATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834
(ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

16.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็ นหมู่บา้ นสลับกับท้องน้ าที่จะ
เปลี่ยนไปตามฤดู กาล อ่ าวฮาลองย์ ในปี ค.ศ.1994 องค์การ UNESSCO ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่าน
สัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูก่ ารเกษตรกรรมและนาข้าว

เย็น

วันที่ 2
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านไป ช้ อปปิ้ งทีต่ ลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market)
พักที่ KENNY HOTEL หรื อเทียบเท่า
ฮาลองเบย์ - ถา้ นางฟ้า-หมู่บ้านชาวเล-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อล่องเรื อชมความ
งามตามธรรมชาติ ที่ ส รรค์ส ร้ า งด้ว ยความงดงามดัง
ภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่ าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะ
น้อยใหญ่ กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็ น“มรดก
โลก”โดยองค์ก ารยูเนสโก อ่ าวแห่ งนี้ เต็ม ไปด้ว ยภู เขา
หิ นปู นมากมายระหว่างการล่องเรื อท่ านจะได้ชมความ
งามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นาท่านชม ถ้านางฟ้ า ชมหิ นงอกหิ นย้อย
มากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่ าประทับใจยิ่งนักถ้ าแห่ งนี้ เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับ
แสงสี ตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ า ซึ่ งบรรยากาศภายในถ้ าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริ ม
เติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสี ที่ลงตัวทาให้เกิดจินตนาการรู ปร่ างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รู ปมังกร เสาค้ าฟ้าทั้ง 4
เสา รู ปปี กอินทรี รู ปนางฟ้า รู ปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรู ป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้ นค้าที่ระสึ กต่างๆ ตาม
แล้วนาท่านชม หมู่บ้านชาวเล ซึ่ งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทะเล ชีวิตส่ วนใหญ่ของพวก
เขาจะอยู่แต่ในเรื อ เวลาที่มีเรื อท่องเที่ยวผ่านเข้ามาพวกเขาก็จะนาเรื อของพวกเขาที่บรรทุกอาหารทะเล
สารพัดชนิดทั้งกุง้ หอย ปู ปลา ฯลฯ อยูเ่ ต็มลาเรื อ ซึ่งล้วนแต่ยงั เป็ นสดๆอยูท่ ้ งั นั้น คอยลอยเทียบเข้าหาเรื อ
นักท่องเที่ยวเพื่อขายอาหารทะเลให้นกั ท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเล แล้ว
ให้เขาปรุ งตามเมนูที่ตอ้ งการได้
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรื อ ณ ภัตตาคารเมนูพเิ ศษ ซีฟู๊ด+ไวน์ แดง DALAT
พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้ คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรื อ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี

เย็น
วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

17.25 น.

ค.ศ. 2010 กรุ งฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่ งเมืองแห่ งนี้ยงั คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์
ได้อย่างเหนี ยวแน่ น ชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึกอาคารที่สาคัญต่าง ยังคงเป็ นการก่อสร้างและนา
ท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรื อนสถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศส (ระหว่ างการเดิ นทางแวะร้ านค้ าอิ สระ
พักผ่ อนคลายอิ ริยาบถ หรื อเลือกซื ้อของที่ระลึกจากทางร้ านค้ า) จากนั้นนาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่ ง
เป็ นทะเลสาบใจกลางกรุ งฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานัง่ พักผ่อนบริ เวณริ มทะเลสาบแห่งนี้
ชม วัดหงอกเซิ น อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่ งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือ
เป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุ งฮานอย จากนั้นคณะไปช้อปปิ้ งอย่างจุใจอยูท่ ี่ ถนน 36 สาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ DELIGHT HOTEL HONOI หรื อเทียบเท่า
จัตุรัสบาดิงห์ -สุ สานโฮจิมินห์ -ทาเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักโฮจิมินห์ -ชมวัดเจดีย์เสาเดียว- กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็ นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของ
เวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็ นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถ่ ึง48ปี
ที่ต้งั ของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ชม สุ สานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่
ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขดั ต่อความประสงค์ของท่านที่ตอ้ งการให้เผาศพ (ปิ ดไม่ ให้ เข้ าชมด้ านใน
ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ) นักท่องเที่ยวจะเดินเรี ยงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสารวม เข้าไปคารวะศพ
ภายในสุสานได้ โดยห้ามนากล้องถ่ายรู ป กระเป๋ าสะพาย หรื อกระเป๋ าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนาท่าน
ชม ทาเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบนั ใช้เป็ นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสี เหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้า
ห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรู ปได้ในระยะไกล และต่อด้วย บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพานักอยูใ่ นช่วง
ปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ท้งั หลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่ งไม่มีผนัง เป็ นที่พกั ผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็ นห้องสมุด ห้องทางาน และห้องนอน บ้านจะเรี ยบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับ
เป็ นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็ นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนาท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว
เรี ยกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ท้งั หลัง เป็ นศาลาเก๋ งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นต้นเสาเดียวปัก
อยูใ่ นสระบัวขนาดกลางรู ปสี่ เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรู ปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละ
มือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์
ได้เวลาแก่ ส มควรน าทานเดิ น ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่ าย เพื่ อเดิ น ทางกลับ สู่ กรุ งเทพฯ
ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางจากกรุ งฮานอย กลับกรุ งเทพฯ โดยสายบิน QUATA AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 835
(ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

19.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เด็กตา่ กว่า 2 ขวบ ราคา 2,500 บาท
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ
กาหนดการ
เดินทาง

รายละเอียดเทีย่ วบิน

2-3 ท่ าน
(ราคานีไ้ ม่ มีราคาเด็ก)

13-15 ต.ค.61

ขาไป QR834 BKK-HAN (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 HAN-BKK (17.30-.19.15)

12,991 บาท

พักเดีย่ ว

2,500

11,991 บาท

2,500
8,491

11,991 บาท

2,500

ขาไป QR834 BKK-HAN (14.15-16.15)

30 พ.ย. - 2 ธ.ค.
61

ขากลับ QR835 HAN-BKK (17.25-00.19.25)

6,491
9,991 บาท

2,500

ขาไป QR834 BKK-HAN (14.15-16.15)

8-10 ธ.ค.61

ขากลับ QR835 HAN-BKK (17.25-00.19.15)

9,491
8,491

ขาไป QR834 BKK-HAN (14.15-16.15)

16-18 พ.ย.61 ขากลับ QR835 HAN-BKK (17.25-00.19.25)

แลนด์

เพิม่

ขาไป QR834 BKK-HAN (14.25-16.15)

26-28 ต.ค.61 ขากลับ QR835 HAN-BKK (17.25-00.19.25)

ราคาจอย

9,491
12,991 บาท

2,500

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
รายการ
ค่ า โทรศัพ ท์ ส่ ว นตัว , ค่ า ซั ก รี ด , มิ นิ บ าร์ ใ นห้ อ ง, รวมถึ ง
ไป-กลับ พร้ อ มคณะ (ไม่ ส ามารถเลื่ อ นวั น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่าน
เดินทางได้ )
ต้อ งการสั่ ง เพิ่ ม กรุ ณ าติ ด ต่ อ หั ว หน้ าทัว ร์ แ ล้ว จ่ ายเพิ่ ม เอง
ต่างหาก)
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 800 ตลอดทริ ป ต่ อ 1 ท่ าน
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
(**ขออนุญาตเก็บทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ณ วันเดินทาง**)
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
3. ค่ าภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม 7% และภาษี หัก ณ ที่ จ่าย 3% (กรณี ออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่ ห นักเกิ น สายการบิ น กาหนด
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
(ปกติ 30 กก.)
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน
ขาไปและกลับท่านละ 30 กก. / ถือขึ้นเครื่ อง 7 5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่ พาสปอร์ ต
ไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคน
กก.
ต่ างด้าว 3)ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อยู่ 4)ส าเนาทะเบี ยนบ้าน 5)สมุ ด
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ บัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้ว
ทางบริ ษั ท ฯจะเป็ นผู ้ด าเนิ น การยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ย
ในต่างประเทศ
ค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั ิ เหตุส่วนบุ คคลกรณี เสี ยชี วิต หนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่
สู ญ เสี ย อวัย วะ สายตาหรื อ ทุ พ พลภาพถาวร วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผู ้
สิ้นเชิง1,000,000 บาท
ชาระด้วยตนเอง)
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000
บาท
(เงื่ อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ที่บริ ษัทได้
ทาไว้ )

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของ
ผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสาเนาพาสสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่
สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้
เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดิ นทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 26 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว

6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเท่านั้น

