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วนัแรก กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วงัเวยีง–ถนนโรตี  �(-/กลางวนั/เยน็) 

46.�4น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั;น < ประตู < เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway 

(PG) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน        
09.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงนครเวียงจนัทน ์โดยเที@ยวบิน PG943 (**มีบริการอาหารร้อนบนเครื@อง) 

หมายเหตุ เนื@องจากตัBวเครื@องบินของคณะเป็นตัBวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถลอ็กที@นั@งได้ ที@นั@งอาจจะไม่ได้นั@งตดิกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงที@นั@งบนเครื@องบินได้ในคณะ ซึ@งเป็นไปตามเงื@อนไขสายการบิน    

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินวตัไต เมืองเวียงจันทน์ ประเทศ
ลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

เที@ยง  �บริการอาหารกลางวันดว้ย ขา้วจี�ปาเต ้(ขนมปัง
ฝรั�งเศสที�ยดัใส้ดว้ยปาเต ้และเครื�องเคียง) ที�ขึ0นชื�อ
ของเวียงจนัทร์ จากนั0นพาคณะเยี�ยมชม หอพระแก้ว 
ซึ� งเคยเป็นที�ประดิษฐานขององคพ์ระแกว้มรกต ใน
สมยัก่อนหอพระแกว้แห่งนี0 สร้างขึ0นในปี ค.ศ.89:9 
ในรัชกาลของพระไชยเชษฐา ปัจจุบนัไดเ้ปลี�ยนมา
เป็น พิพิธภณัฑใ์ชเ้ป็นที�เกบ็สะสมพระพทุธรูป  

จากนั0น นําท่ าน  ช ม อนุ ส าวรี ย์ป ระตู ชั ย  ตั0 งอยู่ท างทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวียงจนัทน์บนถนน
ลา้นชา้งจะไปสิ0นสุดที�บริเวณประตูชยั สร้างเสร็จใน
ปี  พ .ศ .2512เป็ น อ นุ ส ร ณ์ ส ถ าน เพื� อ ร ะ ลึ ก ถึ ง
ประชาชนชาวลาวที�สละชีวิตในสงครามก่อนหน้า
การปฏิวติัพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื�อเรียกอีก
อย่างว่า รัยเวยแ์นวตั0งเพราะการก่อสร้างนี0 ใช้ปูนซี
เมนส์จากประเทศอเมริกาที�ซื0อมาเพื�อสร้างสนามบิน
ใหม่ในเวียงจนัทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่
พ่ายเสียก่อนจึงไดน้าํมาสร้างประตูชยัแทนเป็นสถาปัตยกรรมที�ผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรั�งเศสเขา้ดว้ยกนั



 

อยา่งงดงามและกลมกลืนอยา่งยิ�ง จากนั0นนาํท่านเดินทางต่อเพื�อไปสักการะบูชา พระธาตุหลวง ซึ� งเป็นศาสน
สถานที�สาํคญัที�สุดของประเทศลาว เป็นสัญลกัษณ์ประจาํชาติลาว และมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาว
ลาวอย่างยิ�ง สร้างขึ0นในศตวรรษที� 8: ซึ� งเป็นเจดียที์�มีลกัษณะโดดเด่นที�สุดในอาณาจกัรลา้นช้าง เป็นการ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมในพระพทุธศาสนา กบัสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรลา้นชา้ง 

 
จากนั0น นาํท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมืองวังเวียง จากนครหลวงเวียงจนัทร์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ C ชั�วโมง) สัมผสัวิถี

ชีวิตความเป็นอยูแ่ละธรรมชาติท่ามกลางขนุเขาที�รายลอ้มอยูโ่ดยรอบ จนไดชื้�อวา่เป็น “กุ้ยหลนิแห่งเมืองลาว” 
คํ@า �บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารที@วังเวียง  และใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เพลิดเพลินไปกบัสีสันยามคํ�า

คืนในเมืองวงัเวียงบน ถนนคนเดิน (Walking Street)หรือถนนโรตีซึ�งมีโรตีใหท่้านไดเ้ลือกชิมกนัอยา่งจุใจ 
�เข้าสู่ที@พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเท่าระดับ < ดาวของประเทศลาว 

วนัที@สอง วงัเวยีง–ล่องเรือคายคั–ถํ;านอน–Zip Line–ถํ;าจัง–ถํ;าปูคาํ–บลูลากนู –บอลลูนยกัษ์    �(เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   � บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที@พกั  
นาํท่านเดินทางสู่ ตอนตน้ของแม่นํ0 าซอง ให้ท่านสนุกสนานกบักิจกรรม ล่องเรือคายัค สัมผสัธรรมชาติอย่าง
ใกลชิ้ด(นั�งลาํละ D ท่าน) ระหว่างทางแวะชม ถํ;านอน ซึ� งคณะจะไดน้ั�งห่วงยางลอยนํ0 าเขา้ไปภายในถํ0 า เป็น
กิจกรรมที�ทา้ทายอีกอยา่งหนึ�ง และอีกกิจกรรม คือ Zip Line การโหนสลิงทา้ทายความสูง (ไม่รวมในค่าบริการ 
N44 บาท/ท่าน) 



 

 

 
เที@ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

หลงัรับประทานอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของหินงอกหินยอ้ยในถํ;าจังภายในบรรยากาศเยน็สบาย
รวมทั0งสูดอากาศแสนบริสุทธิE บนยอดถํ0า พร้อมทั0งชม จุดชมววิ สุดยอดถํ0าที�ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวงัเวียง
ไดท้ั0งเมือง จากนั0นนาํท่านชม ถํ;าปูคํา เป็นถํ0าที�ศกัดิE สิทธิE  และยงัมีกองทพัปูที�มีสีทองคาํ ซึ� งเป็นที�มาของชื�อที�ว่า
ถํ0าปูคาํ (นั�งรถสองแถว 8F-8: ท่าน/คนั) ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัธรรมชาติที�ลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน  

 
หลงัจากนั0 นอิสระเล่นนํ0 าตามอธัยาศยัที� บลูลากูน จากนั0 นนํา
ท่านไปยงัสถานที� เช่า บอลลูนยักษ์ สําหรับท่านที�อยากขึ0 น
บอลลูนยกัษเ์พื�อชมเมืองวงัเวียงอนัสวยงามในมุมสูงเพื�อความ
ประทบัใจแปลกใหม่อย่างที�ไม่เคยพบเห็นที�ไหน(ไม่รวมใน
ค่าบริการ �,000 บาท/ท่าน) ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที@พัก 
พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 



 

 
คํ@า  � บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมที@พกั 

�เข้าสู่ที@พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเท่าระดับ < ดาวของประเทศลาว 
วนัที@สาม วงัเวยีง – เวยีงจันทร์ – กรุงเทพฯ          � (เช้า/-/-) 

4N.44 น.      � บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที@พกั พร้อมเกบ็สมัภาระและเช็คเอาทเ์พื�อเดินทางกลบั  
4N.�4 น.       นาํท่านเดินทางออกจากวงัเวียงมุ่งหนา้สู่ นครหลวงเวียงจนัทร์ เพื�อไปยงัสนามบินนานาชาติวตัไต  
QQ.<R น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) เที@ยวบินที@ PG944  

(**มีบริการอาหารร้อนบนเครื@อง) 
Q�.44 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

 
 
 

 



 

อตัราค่าบริการและเงื@อนไขรายการท่องเที@ยว 
ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว เวยีงจันทน์ วงัเวยีง พกั < ดาว � วนั บิน PG 

เริ@มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี@ยว 

QQ พ.ค.N� Q� พ.ค.N� �<+Q Q�,900 Q�,500 12,900 3,000 

4Q มิ.ย.N� 4� มิ.ย.N� �<+Q 13,900 13,500 12,900 3,000 

�X มิ.ย.N� 4Q ก.ค.N� �<+Q 14,900 14,500 13,900 3,000 

4N ก.ค.N� 4Y ก.ค.N� �<+Q Q3,900 13,500 12,900 3,000 

�Z ก.ค.N� �X ก.ค.N� �<+Q Q<,900 14,500 13,900 3,000 

Q4 ส.ค.N� Q� ส.ค.N� �<+Q Q<,900 14,500 13,900 3,000 

�< ส.ค.N� �N ส.ค.N� �<+Q Q<,900 14,500 13,900 3,000 

4Z ก.ย.N� 4X ก.ย.N� �<+Q 13,900 13,500 12,900 3,000 

�Y ก.ย.N� �4 ก.ย.N� �<+Q Q<,900 14,500 13,900 3,000 

4R ต.ค.N� 4Z ต.ค.N� �<+Q Q<,900 14,500 13,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

� ตัBวเครื@องบินชั;นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี@ยนแปลงตัBว 
� ที@พกัโรงแรมตามรายการ � คืน พกัห้องละ �-� ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ@มเงินพกัห้องเดี@ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื;อหรือเปลี@ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที@ตามรายการระบุ 
� ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที@ท่องเที@ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ@นและหัวหน้าทวัร์นําเที@ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิQ,444,444 บาท (เป็นไปเงื@อนไขตามกรมธรรม์)  
� ภาษีนํ;ามันและภาษีตัBวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ@มหากสายการบินปรับขึ;นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ;าหนักกระเป๋าไม่เกนิ �4 กก.ต่อ Q ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที@จ่าย �%และภาษีมูลค่าเพิ@ม Z% 



 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื@องดื@มที@สั@งเพิ@มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที@ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที@ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที@กรมแรงงานทั;งที@เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ@งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ@น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ N44 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ Q ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ;าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ@นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
 

เงื@อนไขการสํารองที@นั@งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา R,444 บาท ส่วนที@เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า QR วนั มิฉะนั;นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง �Q วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง �4 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั;งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื@อนไขใด ๆ ทั;งสิ;น 
• ยกเลกิการเดินทาง QR - �4 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ R4% และริบเงินมัดจําทั;งหมด 
• ยกเลกิภายใน Q< วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaการคืนเงินค่าทวัร์ทั;งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั;งสิ;น 

กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ@งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื@อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั;งนี;ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที@ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื@อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง Z วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื@อนไขอื@น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaในการเก็บค่าใช้จ่ายทั;งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที@บริษัทฯ กําหนดไว้ (QR ท่านขึ;นไป) เนื@องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื@นที@เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที@เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน Q4 ท่านขึ;นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที@มีผู้เดินทางไม่ถึง Q4 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า Q4 วนัก่อนการเดินทาง 



 

• กรณีที@ท่านต้องออกตัBวภายใน เช่น (ตัBวเครื@องบิน, ตัBวรถทัวร์, ตัBวรถไฟ) กรุณาสอบถามที@เจ้าหน้าที@ทุกครั;งก่อนทําการ
ออกตัBว เนื@องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี@ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัBวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี@ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื@อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ;าเงิน) เดินทางเพื@อการท่องเที@ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั;งสิ;น 

รายละเอยีดเพิ@มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิaในการเปลี@ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี@เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที@ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที@ยว สามารถเปลี@ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า N เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื@อท่องเที@ยว

เท่านั;น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า N เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที@ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที@กรม
แรงงานทั;งจากไทยและต่างประเทศซึ@งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ@งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื@อนไขนี;ในกรณทีี@เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ@งอาจจะปรับเปลี@ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ@งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที@ยว(ซึ@งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื@อนไขนี;ในกรณทีี@เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ@งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที@ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื;อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น หากเกดิสิ@งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที@เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที@ยวเองหรือในกรณทีี@กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี@การตรวจคนเข้าเมืองทั;งที@กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที@ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิaที@จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั;งสิ;น 

� ตัBวเครื@องบินเป็นตัBวราคาพเิศษ กรณทีี@ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื@อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี@ยนชื@อได้ 

� เมื@อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั;งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื@อนไขข้อตกลงต่างๆที@ได้ระบุไว้ข้างต้นนี;แล้วทั;งหมด 



 

� กรุ๊ปที@เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที@ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที@ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั;งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที@ทาํให้ใบหน้าเปลี@ยนไป ดังนั;น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที@ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ@งเป็นสิ@งที@อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น 

� กรณ ี“หญงิตั;งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที@ชัดเจน สิ@งนี;อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื@อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื@อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 


