
  



โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย.์ 
 
วนัแรก   กรุงเทพฯ-เกาะฟโูกวก้ - วดัดิงชาว- น ้ าตกเสอืยแจง – ตลาดฟโูกวก้ไนทม์าเกต็ (-/-/เยน็)     
 

09.00น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4  ประตู 4 เคาน์เตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

11.30น. ออกเดนิทางสู่ เกาะฟูโกวก้โดยเทีย่วบนิ PG991** บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

 

 

 

 

 

 

 

13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิฟโูกวก้ ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ 

  พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่(เวลาทอ้งถิน่ที่ประเทศเวยีดนามเท่ากบัประเทศไทย) 

“ฟโูกวก้” เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวยีดนาม ตัง้อยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นทีข่องจงัหวดัเกยีนซาง พื้นที ่574 ตาราง

กโิลเมตร และมปีระชากรอยู่ถาวร 85,000 คนเขตการปกครองของเกาะฟโูกวก้นัน้ประกอบดว้ยเกาะใหญ่และเกาะ

เลก็นอ้ยอีก 21 เกาะ ศูนยก์ลางของเกาะตัง้อยู่ที่เมอืงใหญ่ทีสุ่ดคือเซอืงโดงทางชายฝัง่ตะวนัตก และยงัเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของเกาะอกีดว้ย เศรษฐกจิของเกาะขึ้นกบัการประมง เกษตรกรรมและการท่องเทีย่ว เกาะน้ีถอืเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วทีส่  าคญัของเวยีดนาม 

เดินทางสู ่ วดัดิงชาว (DinhCau Temple) ศาลเจา้อนัศกัด์ิสทิธ์ิต ัง้อยู่บนโขดหนิ

กลางทะเลเน่ืองจากอาชพีหลกัของชาวฟูโกว้กคืออาชพีการท าประมง 

ดงันัน้ก่อนที่ชาวบา้นจะออกไปหาปลาจะตอ้งไหวเ้ทพเจา้แห่งทอ้งทะเล

ก่อน เพือ่ใหก้ารออกไปจบัปลาแต่ละคร ัง้เป็นไปอย่างราบรื่นดว้ยด ีไมม่ี

อนัตรายใดใดท ัง้สิ้น ศาลเจา้แห่งน้ีมลีกัษณะทีโ่ดดเด่นสวยงามโดยตัง้

ตระหงา่อยู่บนโขดหนิอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะแห่งน้ี 

จากนั้น เดนิทางต่อไปยงัล าธารสวยตราง หรอื ล าธารภาพเขียน 

(SuoiTranhStream)ทางตอนใตข้องเกาะฟโูกวก้น า้ตกที่สวยที่สุดของเกาะ

แห่งน้ี ชมความงามของน า้ตกที่ตกลดหล ัน่เป็นช ัน้ๆอย่างสวยงาม 

นกัท่องเทีย่วส่วนมากชอบไปนัง่ปิกนิกกนัทีบ่รเิวณน้ีสภาพป่าร่มรื่น ท่าน

สามารถเดนิชมรอบๆ น า้ตกไดอ้ย่างปลอดภยัและสะดวกสบาย 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87


จากนั้น  เดินทางไปชอปป้ิง ณ ตลาดกลางคนืดิงเกา (DinhCau Night Market)เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอื

เป็นทีร่ะลกึ ชมิอาหารทอ้งถิน่รสชาตแิสนอร่อย 

น าท่านเขา้สูพ่กัที่รสีอรท์ริมทะเล Phu Van Resortหรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง  ด าน ้ าตื้นเกาะฮอมด า– ชมเครื่องประดบัไข่มกุ–เรอืนจ าฟโูกวก้–ไร่พรกิไท–ซิมไวน์–หาดเยอืงดอง 

 (เชา้/กลางวนั/เยน็)     

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

จากนั้น ออกเดินทางสูท่่าเรอืซาว น าท่านล่องเรอืทะเลเดินทางสู่จดุด าน า้ตื้นชมปะการงัทีส่วยงามทีสุ่ดบนเกาะฟูโกวก้เป็น

แหลง่ด าน า้ดูปะการงัน า้ตื้นช ัน้ดีมแีหลง่ปะการงัน า้ตื้นสวยงามใหช้มอยู่รอบเกาะแถมยงัมปีลาหลากหลายชนิดและชกุ

ชมุไหเ้ราไดช้มอกีดว้ย มทีรายสขีาวสะอาด  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ Long Beach Center น าท่านชมไขม่กุสนิคา้ขึ้นชื่อทีเ่กาะแห่งน้ี เน่ืองจากเกาะฟูโกวก้ลอ้มรอบดว้ย

ทะเล จงึท าใหเ้ตม็ไปดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาตอินัอดุมสมบูรณ ์ท่านจะไดช้มกรรมวธิีต ัง้แต่การเลี้ยง จนกระท ัง่กว่า

จะมาเป็นเครื่องประดบัอนัสวยมากทีเ่ราไดใ้ส่กนั 

จากนั้น ชม เรอืนจ าฟโูกวก้ตัง้อยู่ในหมู่บา้น เกยเหยือ่ ต.อานเทย้ ซึง่เดิม

นัน้เป็นเรอืนจ าทีน่กัลา่เมอืงขึ้นฝร ัง่เศสสรา้งขึ้นเพือ่คุมขงัชาว

เวยีดนามที่รกัชาติ  ถงึปี1967 ทางการไซ่งอ่นไดท้  าการก่อสรา้ง

เรอืนจ าเกยเหยือ่ใหม ่โดยเรยีกว่า เรอืนจ าเชลยสงครามฟูโกวก้

หรอืเรอืนจ าเชลยคอมมวินิสตฟ์ูโกวก้ดว้ยพื้นที่ 400 เฮกตา้รน่ี์เป็น

เรอืนจ าที่ใหญ่ที่สุดของภาคใตโ้ดยคุมขงันกัโทษที่เป็นนกัโทษการเมอืงช่วงต่างๆกว่า4หมืน่คน 



เดินทางสู ่ ไร่พรกิไทถา้พดูถงึสนิคา้ส่งออกของคนเวยีดนาม กค็ือพรกิไทด า เป็น

สนิคา้ที่ส่งออกระดบัตน้ตน้ของโลก ทีด่นิทีน่ี่เหมาะแก่การเพาะปลูกพรกิ

ไทด าเป็นอย่างมาก จากนัน้ น าท่านไปชมิ “ซิมไวน์”(Sim Wine)ลกัษณะ

ของลูกซมิจะมขีนาดเท่ากบัลูกมะกอก สอีอกมว่ง มรีสชาติหวานอม

เปรี้ยว ชาวบา้นที่น่ีจงึน าลูกซมิมาหมกัเป็นไวนแ์ทนองุน่  

เยน็ น าท่านเดินทางสู่ หาดเยอืงดอง  

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารแบบซีฟู๊ ด 

พเิศษ!! เมนู (กุง้/ปลาเผา/ปูน่ึง/ปลาหมึก/หมอ้ไฟทะเลซีฟู๊ ด+ไวน์แดง) 

น าท่านเขา้สูพ่กัที่รสีอทรมิทะเล Phu Van Resortหรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สาม  เมืองเยอืงดอง–หมู่บา้นชาวประมงฮามนิง – (เชา้/-/-)     

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมอืงเยอืงดองหมู่บา้นชาวประมงฮาม นิง (Ham Ninh Fishing Village)อกีหน่ึงแหลง่ท่องเทีย่ว

สโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความเงยีบสงบของทีน่ี่ ชมวถิชีวีติของชาวบา้นไปเพลนิๆ น าท่านสกัการะ เจดยีร์อ้ยลา้น  

เจดียโ์ฮโกวก้Ho Quoc Pagodaวดัแห่งใหมท่ีพ่ึง่สรา้งขึ้นบนเกาะแห่งน้ี ต ัง้ตระหงา่นอยู่บนเขาอนัเขยีนชะอุ่ม ท่านจะ

เหน็ววิทวิทศันข์องอ่าวไทย วดัน้ีใชเ้งนิสรา้งถงึ 166 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบนินานาชาติฟโูกวก้ 

13.50  น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่  PG 992 

  ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

15.35  น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ........พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

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

 

  
 
 



 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัรเ์วยีดนามเกาะฟโูกวก้  3 วนั 2 คนื บนิ PG 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

08 ธ.ค. 60 10 ธ.ค. 60 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

22 ธ.ค. 60 24 ธ.ค. 60 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

12 ม.ค. 61 14 ม.ค. 61 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

26 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

09 ก.พ. 61 11 ก.พ. 61 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

23 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

09 มี.ค. 61 11 มี.ค. 61 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าแพค็เกจ็ด าน ้ าชมปะการงัพรอ้มอปุกรณ์ด าน ้ าตื้น (เสื้อชูชีพ+สน๊อกเกิ้ล) 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอาทอิาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 



- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด 

เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน 

ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนั

กอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรือเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ 



(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 

 

 


