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วันแรก
06.30น.
09.45 น.
หมายเหตุ
11.00 น.
เที่ยง

จากนั้น

กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway (PG)
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงนครเวียงจันทน์ โดยเที่ยวบิน PG943 (**มีบริการอาหารร้ อนบนเครื่อง)
เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นงั่ ได้ ที่นงั่ อาจจะไม่ได้นั่งติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่ วงทีน่ ั่งบนเครื่ องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เดินทางถึงสนามบินวัตไต เมืองเวียงจันทน์ ประเทศ
ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ด้ว ย ข้าวจี่ ปาเต้ (ขนมปั ง
ฝรั่งเศสที่ยดั ใส้ดว้ ยปาเต้ และเครื่ องเคียง) ที่ข้ ึนชื่อของ
เวียงจันทร์ จากนั้นพาคณะเยีย่ มชม หอพระแก้ว ซึ่งเคย
เป็ นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต ในสมัยก่อน
หอพระแก้วแห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1565 ในรัชกาล
ของพระไชยเชษฐา ปั จจุ บั น ได้ เ ปลี่ ยนมาเป็ น
พิพิธภัณฑ์ใช้เป็ นที่เก็บสะสมพระพุทธรู ป
น าท่ าน ชมอนุ สาวรี ย์ ประตู ชั ย ตั้ งอยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บนถนนล้าน
ช้างจะไปสิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เ วณประตู ชัย สร้ า งเสร็ จ ในปี
พ.ศ.2512เป็ นอนุ สรณ์ สถานเพื่อระลึก ถึงประชาชน
ชาวลาวที่ สละชี วิต ในสงครามก่ อนหน้าการปฏิว ัติ
พรรคคอมมิวนิสต์ประตูชยั มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า รัยเวย์
แนวตั้งเพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศ
อเมริ กาที่ซ้ือมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์
ในระหว่างสงครามอิน โดจี น แต่ พ่ ายเสี ยก่ อ นจึ งได้
นามาสร้ างประตู ชยั แทนเป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่ งเศสเข้าด้ว ยกัน อย่างงดงามและ
กลมกลืนอย่างยิง่ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อเพื่อไปสักการะบูชา พระธาตุหลวง ซึ่งเป็ นศาสนสถานที่สาคัญที่สุด
ของประเทศลาว เป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติลาว และมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างยิง่ สร้างขึ้นใน
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ศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่มีลกั ษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม
ในพระพุทธศาสนา กับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านช้าง

จากนั้น
คา่

นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง จากนครหลวงเวียงจันทร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) สัมผัสวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูแ่ ละธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อมอยู่โดยรอบ จนได้ชื่อว่าเป็ น “กุ้ยหลินแห่ งเมืองลาว”
บริการอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารที่วงั เวียง และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับสี สันยามค่าคืน
ในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน (Walking Street)หรื อถนนโรตีซ่ึงมีโรตีให้ท่านได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ
เข้ าสู่ ที่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
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วันที่สอง

วังเวียง–ล่องเรื อคายัค–ถา้ นอน–Zip Line–ถา้ จัง–ถา้ ปูคา–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์ (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ตอนต้นของแม่น้ าซอง ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรื อคายัค สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
(นัง่ ลาละ 2 ท่าน) ระหว่างทางแวะชม ถ้านอน ซึ่งคณะจะได้นั่งห่ วงยางลอยน้ าเข้าไปภายในถ้ า เป็ นกิจกรรมที่ทา้
ทายอีกอย่างหนึ่ง และอีกกิจกรรม คือ Zip Line การโหนสลิงท้าทายความสูง (ไม่รวมในค่าบริการ 600 บาท/ท่ าน)

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังรั บประทานอาหารพาท่านตระการตากับความงามของหิ นงอกหิ นย้อยในถ้าจังภายในบรรยากาศเย็น สบาย
รวมทั้งสูดอากาศแสนบริ สุทธิ์บนยอดถ้า พร้อมทั้งชม จุดชมวิว สุดยอดถ้าที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้
ทั้งเมือง จากนั้นนาท่านชม ถา้ ปูคา เป็ นถ้าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และยังมีกองทัพปูที่มีสีทองคา ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อที่ว่าถ้ าปูคา
(นัง่ รถสองแถว 14-16 ท่าน/คัน) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ลอ้ มด้วยภูเขาหินปูน

หลังจากนั้น อิสระเล่น น้ าตามอัธยาศัยที่ บลูล ากูน จากนั้น น า
ท่ านไปยัง สถานที่ เ ช่ า บอลลู น ยัก ษ์ ส าหรั บท่ านที่ อ ยากขึ้ น
บอลลูนยักษ์เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสู ง เพื่อความ
ประทับใจแปลกใหม่อย่ างที่ ไม่เคยพบเห็ นที่ ไหน(ไม่ รวมใน
ค่ าบริการ 3,000 บาท/ท่ าน) ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย
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คา่
วันที่สาม
06.00 น.
06.30 น.
11.45 น.
13.00 น.

 บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั
เข้ าสู่ ที่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ
 (เช้ า/-/-)
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอาท์เพื่อเดินทางกลับ
นาท่านเดินทางออกจากวังเวียงมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อไปยังสนามบินนานาชาติ วตั ไต
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway (PG) เที่ยวบินที่ PG944
(**มีบริการอาหารร้ อนบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว

01 มิ.ย.62

03 มิ.ย.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

29 มิ.ย.62

01 ก.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

06 ก.ค.62

08 ก.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

27 ก.ค.62

29 ก.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

10 ส.ค.62

12 ส.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

24 ส.ค.62

26 ส.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

07 ก.ย.62

09 ก.ย.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

28 ก.ย.62

30 ก.ย.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

05 ต.ค.62

07 ต.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000











อัตราค่าบริการรวม
ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้รับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีนา้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินบิ าร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเ จ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดิน ทางได้ ซึ่ งจะต้ อ งมีใ บรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่ อ น
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่ านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ในการเก็บ ค่ าใช้ จ่ายทั้ง หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มผี ้เู ดินทางไม่ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่ อ งจากสายการบินอาจมีก ารปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ทราบ ล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตัว๋ ภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถื อว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
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 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภยั พิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัตเิ หตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะ
ถือว่าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
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 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

