
 
 
 
 
 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO.,LTD.) 
บริษัทรูบ้ี คาร์ เร้นท์ทัล จ ากัด 

104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
Tel : 053-115801 , 053-115912, 053-288962 

Email : opdom@rubytravel.com  Website : www.rubytravel.com 

ภเูกต็ –เกาะไมท้อ่น 3 วนั 2 คนื   

1พ.ย. 60 – 31 ต.ค. 61 

เริม่ตน้ 6,390 (ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบนิ) 

 

 

วันแรก: ภูเก็ต – วัดพระผุด – ย่านเมืองเก่า – เขารัง – วัดฉลอง – แหลมพรหมเทพ                              (-/L/-) 
 

เที่ยวบินเดินทางถงึภูเก็ตพบตัวแทนบรษิัทฯ รอให้การตอ้นรับน าท่านเดินทางเข้าสูต่ัวเมืองภูเก็ต  
โดยจะแวะนมสัการ พระผุด ทีว่ัดพระทอง ( Unseen Thailand)  ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย-์ท้าวศรี
สุนทร 2 วีรสตรทีี่กอบกู้ภูเก็ต ข้ึนจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง น าชมย่านเมืองเก่า ซึง่ 
คงรูปแบบ สถาปัตยกรรม  " ชิโนโปรตุกีส "  ชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ล าแรกของไทย  ณ สะพานหิน สถานตาก
อากาศของชาวเมืองภูเก็ต    
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี  (ม้ือที่ 1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า30ชนิด 
นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ณ วัดฉลอง ทีช่าวภูเก็ตให้ความเคารพ  
เดินทางสู่หาดราไวย์ และข้ึนชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ  
18:00 น. น าคณะเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่ 2 : ภูเก็ต – ท่าเรือน้ าลึกอ่าวมะขาม - เกาะไม้ท่อน                                                                    (B/L/-)                                                       
07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่2)  
08.00 น. รถรับจากโรงแรม น าท่านเดินทางสูท่่าเรือน้ าลึกอ่าวมะขาม เพื่อลง speed boat เดินทางสู่เกาะโรแมติก 
10.00 น. รับฟังข้อปฏิบัติในการนัง่เรือ ข้อห้ามต่างๆ เพือ่ความปลอดภัยสูงสุด  น าท่านลงเรือ มุ่งสู่เกาะไมท้่อน 
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10.15 น. เดินทางถงึเกาะไม้ท่อน  เกาะทีง่ดงามที่ซาซอ่นตัวอยู่ภายใต้อ้อมกอดของทะเลอันดามัน 
เล่นน้ าชายหาดที่ขาวนุ่มดุจผงแป้ง เป็นชายหาดที่งดงามความยาว กว่า 700 เมตร หรือจะใช้บริการสระว่ายน้ าที่มี
อยู่บนเกาะ พร้อมอาหารว่างและเครื่องด่ืมไว้ค่อยบริการบนเกาะ 

10.45 น. ท่านที่ชื่นชอบการด าน้ าต้ืน(Snorkeling) มัคคเุทศก์ประจ าเรือ จะน าท่านลงเรือเพื่อน าท่านสู่จุดด าน้ าตื้น 
ชมปะการังน้ าตื้น หอยมือเสือ ปลาสวยงามมากมาย อย่างใกล้ชิด 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะ  (ม้ือที ่3) อาหารไทยบุฟเฟต์อาหารไทยและซีฟู๊ด เครื่องดื่ม
ชา กาแฟ ไว้บริการท่าน  

 
 
 
 
 

13.30น. น าท่านข้ึนจุดชมวิว เพื่อสักการะพระพุทธรูปปรางค์นาคปรก บนจุดสูงสุดของเกาะไมท้่อน ถ่ายรูปวิวทะเล 
หลังจากนัน้ให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ าทะเลหน้าหาดของเกาะไม้ท่อน 
15.30 น. ลาเสียงคลื่นอันไพเราะ และ หาดทรายขาว   เดินทางกลับสูท่่าเรือ กลับภูเก็ต 
15.45 น. เรือถึงท่าเรือ ทับละมุ  น ากลับที่พัก ถงึที่พัก  
17.00 น. น าท่านส่งที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่ 3 : ภูเก็ต – ส่งสนามบินภูเก็ต - เชียงใหม่                                                                                        (B/-/-)                                                                 
07.00 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่4)                                                                                                                          
เดินทางสูส่นามบินภูเกต็ เพื่อกลับเชียงใหม่......ตามไฟลท์ี่ท่านเลือก      

**************************************************** 
สิ่งทีค่วรน าพา : กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจ าตัว, รองเท้าแตะ, ชุดส าหรับเล่นน้ า, 

ผ้าขนหนสู าหรับเช็ดตัว,หมวก 
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อัตราค่าบริการทัวร์ 
 

Sino House ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม   
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 ตค.61 
***จ่ายเพิ่ม ห้องละ 300 บาท เดินทางในช่วง   
25 ธค 60 - 03 มค.61 *** 

7,090 4,600 1,050บาท/ท่าน/คืน 

Royal Phuket City  Hotel (Phuket Town) * 4ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 เมย.61 
***จ่ายเพิ่ม เดินทางในช่วง  28 ธค.60 - 03 มค.61  
และ 16 - 22 กพ.61   คืนละ 1,000 บาทต่อห้อง*** 

7,190 4,600 1,100บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 พค.61 - 31 ตค.61 6,690 4,600 850บาท/ท่าน/คืน 
 
ที่พักหาดป่าตอง 

Days Inn Patong   * 3 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 
***จ่ายเพิ่ม เดินทางในช่วง  23 ธค.60 - 10 มค.61    
คืนละ 500 บาทต่อห้อง*** 

7,190 4,600 1,100บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,390 4,600 700บาท/ท่าน/คืน 

Patong Lodge * 3 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  

เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 พย.60 6,690 4,600 850บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 ธค.60 - 28 ธค.60 7,190 4,600 1,100บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 29 ธค.60 - 10 มค.61 8,190 4,600 1,600บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 7,690 4,600 1,350บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 ตค.61 6,690 4,600 850บาท/ท่าน/คืน 

Buamanburi Patong * 3 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 
***จ่ายเพิ่ม เดินทางในช่วง  20 ธค.60 - 19 มค.61    
คืนละ 1,300 บาทต่อห้อง*** 

7,290 4,600 1,150บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,590 4,600 800บาท/ท่าน/คืน 
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ที่พักหาดป่าตอง 

Tony Resort  Patong * 4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  

เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 7,090 4,600 1,050บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 7,990 4,600 1,500บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 7,690 4,600 1,350บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,590 4,600 800บาท/ท่าน/คืน 

Amata Resort  Patong  * 4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  

เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 7,290 4,600 1,150บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 8,590 4,600 1,800บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 7,890 4,600 1,450บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,590 4,600 800บาท/ท่าน/คืน 

Aspery Patong * 3 ดาว  ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 20 เมย.61 
***จ่ายเพิ่ม เดินทางช่วง 20 ธค.60 - 15 มค.61    
คืนละ 1,200 บาทต่อห้อง*** 
***จ่ายเพิ่ม เดินทางช่วง 06 กพ.61 - 22 กพ.61    
คืนละ 600 บาทต่อห้อง*** 

7,490 4,600 1,250บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 21 เมย.61 - 31 ตค.61 6,890 4,600 950บาท/ท่าน/คืน 

Patong Resort *4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 28 กพ.61 
***จ่ายเพิ่ม เดินทางช่วง  21 ธค.60 - 15 มค.61    
คืนละ 700 บาทต่อห้อง*** 7,490 4,600 1,250บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 ตค.61 7,090 4,600 1,050บาท/ท่าน/คืน 
The Lunar Patong * 4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 -12 ปี) พักต่อเพิ่ม 

เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 15 เมย. 61 
***จ่ายเพิ่ม เดินทางช่วง 20 ธค.60 - 15 มค.61    
คืนละ 800 บาทต่อห้อง*** 

7,490 4,600 1,250บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 31 ตค.61 7,290 4,600 1,150บาท/ท่าน/คืน 
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ที่พักหาดป่าตอง 

Patong Paragon Resort  * 4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  

เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 7,590 4,600 1,300บาท/ท่าน/คืน 
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61 
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.60 ผู้ใหญ่  5,000  
บาท เด็ก 2,500 บาท 

9,190 4,600 2,100บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 8,190 4,600 1,600บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 7,590 4,600 1,300บาท/ท่าน/คืน 
 
ที่พักหาดกะรน  &  หาดกะตะ 

Phuket Island View Resort (Karon Beach)*4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  

เดินทางช่วง 01 พย.60 - 19 ธค.60 7,590 4,600 1,300บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 20 ธค.60 - 20 มค.61 8,890 4,600 1,950บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 21 มค.61 - 31 มีค.61 7,790 4,600 1,400บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,790 4,600 900บาท/ท่าน/คืน 

Phuket Ocean Resort (Karon Beach)  * 4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  

เดินทางช่วง 01 พย.60 - 26 ธค.60 8,290 4,600 1,650บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 27 ธค.60 - 10 มค.61 9,590 4,600 2,300บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 8,590 4,600 1,800บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,690 4,600 850บาท/ท่าน/คืน 

Sugar Marina Art  * 4ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  

เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 7,490 4,600 1,250บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 9,190 4,600 2,100บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 7,890 4,600 1,450บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 7,390 4,600 1,200บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,590 4,600 800บาท/ท่าน/คืน 
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ที่พักหาดกะรน  &  หาดกะตะ 

Woraburi Resort *4 ดาว  ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม   

เดินทางช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 8,390 4,600 1,700บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61 - - - 

เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มค.61 8,390 4,600 1,700บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,890 4,600 950บาท/ท่าน/คืน 

The Beach Height Resort  *4 ดาว (Kata Beach)  ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 15 เมย.61 
***จ่ายเพิ่ม เดินทางในช่วง  20 ธค.60 - 20 มค.61    
คืนละ 500 บาทต่อห้อง*** 

7,890 4,600 1,450บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 31 ตค.61 6,690 4,600 850บาท/ท่าน/คืน 

Sugar Marina Fashion * 4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  

เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 7,590 4,600 1,300บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 9,390 4,600 2,200บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 7,990 4,600 1,500บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 7,490 4,600 1,250บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,590 4,600 800บาท/ท่าน/คืน 

Sugar Marina Surf  * 4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม  

เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 7,690 4,600 1,350บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 9,390 4,600 2,200บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 8,090 4,600 1,550บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 7,590 4,600 1,300บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,590 4,600 800บาท/ท่าน/คืน 
The Yama  (Kata Beach)  * 4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม 

เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 7,690 4,600 1,350บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 8,890 4,600 1,950บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 8,490 4,600 1,750บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 มีค.61 7,690 4,600 1,350บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 7,090 4,600 1,050บาท/ท่าน/คืน 
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ที่พักหาดกะรน  &  หาดกะตะ 

Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) *4 ดาว ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พักต่อเพิ่ม 

เดินทางช่วง 01 พย.60 - 24 ธค.60 8,590 4,600 1,800บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 25 ธค.60 - 10 มค.61 10,290 4,600 2,650บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 9,390 4,600 2,200บาท/ท่าน/คืน 

เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 7,490 4,600 1,250บาท/ท่าน/คืน 
 
อัตราค่าบริการทัวร์ประกอบดว้ย 
1. ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า  ณ โรงแรม ทีท่่านเลือก ตามตารางราคา    
2. ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต      
3. ทัวร์เกาะไม้ท่อน โดยSpeed boat และอุปกรณ์ ด าผิวน้ า อาทิ หน้ากากด าน้ า ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ 
4. อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 4 มื้อ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000  บาท  
6. รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมคัคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง    
 
อัตราค่าบริการทัวรไ์ม่รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  
(หากท่านต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อมัคคุเทศก์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
3. ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)                
 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน และ ยกเลิกการเดินทาง                                                                                                                                                                                          
- ช าระมัดจ า ท่านละ 50%  ณ วันที่ตกลง ซ้ือขาย หรอืวันท าสัญญา ของค่าทัวร์ 
- แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง   หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์                                                            
- แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 11 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 80 % ของราคาทัวร์                                                
- แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักคา่ด าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์                                   
*** ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม่มีการคืนเงนิทั้งหมด 
 
- ส าหรับค่าต๋ัวโดยสาร ถ้ายกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%  
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- ในกรณทีี่เกิดภัยธรรมชาติ เชน่ พายุ, สึนามิ หรือไมส่ามารถเดินทางได้ (ต้องมีหนงัสือจากทางกรมการเจ้าท่าไม่
อนุญาตให้มีการเดินทางไปเกาะต่างๆ) ทางเราจะคืนเงนิในการจองทัวร์คืนกลับให้กับทางลูกค้า 70%จากราคาตาม
เอกสารการจองทัวร์ ทางบริษทัจะคนืเงินกลับให้ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ถงึก าหนดวัน
เดินทางดังกล่าว 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
- ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส าคัญ                                                                                                                                                                                                                     
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายก่อนออกเดินทางแล้ว                                                                                                               
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตทุี่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง                                                                                                                                                                                                       
- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงทีไ่ด้ระบุ
ไว้แล้วทั้งหมด 


