
   

CODE: ITH01หลบเมอืงคอน ขอพร ไอไ้ข ่นครศรธีรรมราช2วนั 1คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไหวพ้ระขอพร วดัมหาธาต ุสายมไูมพ่ลาด ขอพร “ไอไ้ข”่ 
“เสรมิดวงรวยตลอดปี” 

ราคาเร ิม่ตน้ 4,888 บาทเดนิทางสงิหาคม-ธนัวาคม 63 
เดนิทางโดยสายการบนิTHAI AIR ASIA (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สู ่ทา่

อากาศยานนครศรธีรรมราชนํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 7KG  
ปลายฝนตน้หนาวไปสดูอากาศบรสิทุธ ์ทีน่ครศรธีรรมราช ชมความงดงามของธรรมชาตทิี่

สมบรูณ์ไมแ่พท้ีใ่ดในประเทศไทย พรอ้มเทีย่วชมประวัตศิาสตร ์ไหวพ้ระทําบญุ ขอพรวัดดงั 
วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิAIR ASIA ทา่อากาศยาน
นครศรธีรรมราช –  วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร–ศาลหลกัเมอืง - วดัธาตนุอ้ย– 
D' Endless Dell Caféเทีย่ง (ขนมจนีเมอืงคอน),เย็น 

2 วดัเจดยีไ์อไ้ข–่วดันางพระยา–รา้นของฝาก–ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช–ทา่อากาศยาน
ดอนเมอืงอาหารเชา้,เทีย่ง 

 
 

 
 
 
 

หลบเมอืงคอน ขอพร ไอไ้ข ่2วนั 1คนื 
 



   

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2 – 6ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ ทีน่ ัง่ 

6 - 7 สงิหาคม 63 4,888  
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(อายุ 0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

1,500 15 
13 - 14 สงิหาคม 63 4,888 1,500 15 
20 - 21 สงิหาคม 63 4,888 1,500 15 
27 - 28 สงิหาคม 63 4,888 1,500 15 
3 - 4 กนัยายน 63 4,888 1,500 15 
10 - 11 กนัยายน 63 4,888 1,500 15 
17 - 18 กนัยายน 63 4,888 1,500 15 
24 - 25 กนัยายน 63 4,888 1,500 15 
1 - 2 ตลุาคม 63 5,888 1,500 15 
8 - 9 ตลุาคม 63 5,888 1,500 15 
15 - 16 ตลุาคม 63 5,888 1,500 15 
22 - 23 ตลุาคม 63 6,888 1,500 15 
29 - 30 ตลุาคม 63 4,888 1,500 15 
5 - 6 พฤศจกิายน 63 4,888 1,500 15 
12 -13 พฤศจกิายน 63 4,888 1,500 15 
19 -20 พฤศจกิายน 63 4,888 1,500 15 
26 - 27 พฤศจกิายน 63 4,888 1,500 15 
3 - 4 ธนัวาคม 63 5,888 1,500 15 
10 - 11 ธนัวาคม 63 6,888 1,500 15 
17 - 18 ธนัวาคม 63 5,888 1,500 15 
24 - 25 ธนัวาคม 63 5,888 1,500 15 

 
 

ไฟลท์บนิ 
ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 1 สงิหาคม – 25 ตลุาคม 2563 
Departure: DMK – NST     FD3188     06:50 – 08:05 
Return:       NST – DMK     FD3187     16:30 – 17:45  
ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 25 ตลุาคม – 28 ธนัวาคม 2563 
Departure: DMK – NST     FD3188     06:50 – 08:05 
Return:       NST – DMK     FD3187     18.35 – 19.50   

(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 
 

วนัแรก         ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช –  วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง –  
วดัธาตนุอ้ย – D' Endless Dell Café  อาหารเทีย่ง (ขนมจนีเมอืงคอน),เย็น  
 
05.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 2 ช ัน้ 3ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี  ประต ู9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวก 

06.50 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่จงัหวดันครศรธีรรมราชโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิทีF่D3188      
08.05น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราชรับสมัภาระไกดถ์อืป้ายตอ้นรับรอทกุทา่นบรเิวณทางออก  

จากนัน้นําทา่นขึน้รถตูป้รับอาการ VIP เดนิทางสู ่วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร  เดมิเรยีกว่า วัดพระบรมธาต ุ
พระอารามหลวงชัน้เอกชนดิวรมหาวหิาร โบราณสถานศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คารพนับถอืของชาวเมอืง
นครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศาสนกิชนทัง้หลาย สญัลกัษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแหง่นี้ทีรู่จ้ักกนั



   

แพร่หลายคอื พระบรมธาตเุจดยี ์ทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรม
แบบลา้นนา ทรงระฆงัควํ่า มจีุดเดน่ทีย่อดเจดยีห์ุม้ดว้ยทองคําแท ้ความมหัศจรรยอ์กีอย่างหนึง่ขององค์
พระบรมธาตคุอื องคพ์ระธาตจุะไมม่เีงาทอดลงพืน้ไม่ว่าแสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด ซึง่ยังไม่มี
ใครหาคําตอบได ้ความมหัศจรรยน์ี้เอง จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND ทีห่า้มพลาด  นอกจากนี้
ยังมสี ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์สาํหรับผูท้ีต่อ้งการมบีุตร มบีุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คอื  พระกจัจายนะหรอื 
พระแอดประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระมหากจัจายนะ ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรือ่งสขุภาพและความ
เจ็บป่วย เชือ่กนัว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวด
เอว ปวดหลงั และการขอบุตร เชือ่กนัว่าทา่นมเีมตตาบันดาลบุตรใหแ้กผู่ท้ีม่บีุตรยาก (ความเชือ่สว่น
บุคคล) จากนัน้เดนิทางสู ่ ศาลหลกัเมอืงนคร ทีม่ชีือ่เสยีงและมคีนรูจ้ักมากทีส่ดุในประเทศไทย เนื่อง
ดว้ยประวัตกิารสรา้งนัน้เกีย่วพันกบัส ิง่ศกัด ิส์ทิธิท์ีไ่ม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คอื “จตคุามรามเทพ ” 
ซึง่การจัดสรา้งหลกัเมอืงเต็มเป่ียมไปดว้ยความเขม้ขลงั ศกัด ิส์ทิธิใ์นทกุกระบวนการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั(มือ้ที ่1) 

เมนขูนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน “รา้นขนมจนีเมอืงคอน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย เดนิทางถงึ  วดัธาตนุอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ย  ตัง้ข ึน้โดยความประสงคข์องพ่อทา่นคลา้ย (พระ
ครูพศิษิฐอ์รรถการ)  พระเกจอิาจารยท์ีช่าวใตเ้ลือ่มใสศรัทธาอย่างสงูยิง่รูปหนึง่ ซ ึง่ศษิยย์านุศษิยแ์ละ
ประชาชน ทีเ่คารพนับถอื ศรัทธา พ่อทา่นคลา้ยไดเ้ชือ่ถอืถงึความศกัดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอย่างไรเป็น
อย่างนัน้ ทา่นมักจะใหพ้รกบัทกุคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ พ่อทา่นคลา้ย วาจาสทิธิ ์ไดช้ือ่ว่าเป็นเทวดา
เมอืงคอน เทพเจา้ แห่งแดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใส ศรัทธาเป็นอยา่งยิง่ จากนัน้ นําทา่น เดนิทาง สู่
D'Endless Dell Caféคา่เฟ่ทีม่กีารออกแบบคอ่นขา้งแปลกตาสาํหรับเมอืงนครมากๆ เป็นการคมุโทนสี
ขาว-ดํา สไตลโ์มเดริน์-ลอฟทเ์ราสามารถขึน้ไปถา่ยรูปบนเนนิเขาทีอ่ยู่ในบรเิวณรา้นไดด้ว้ย ววิจากตรง
นัน้สวยงามมากๆ จะมองเห็นสายน้ําตกบนหนา้ผาของภเูขาฝ่ังตรงขา้มสาํหรับอาหารและเครือ่งดืม่ทีน่ี่มี
ครบ กาแฟทีน่ี่เด็ดมาก บารสิตา้คอ่นขา้งละเอยีดอ่อนกบัการทํา แนะนําใหล้องทาน "กาแฟผลไม"้ ดเูด็ด
จรงิๆ 

 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น(มือ้ที ่2) 
 หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กัแรม  
 

ทีพ่กั: เดอะพคีบตูคิหรอืเทยีบเทา่ 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่องวดัเจดยีไ์อไ้ข–่ วดันางพระยา – รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช –  
ทา่อากาศยานดอนเมอืงเชา้, เทีย่ง (อาหารพืน้เมอืง) 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม(มือ้ที ่3) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัเจดยี ์ ไอไ้ข่(ตาไข)่ จากเรือ่งราวทีรํ่่าลอืถงึความศกัดิส์ทิธิ ์ทีเ่มือ่ขออะไรก็ได ้

สมหวังทกุอย่าง “ไอไ้ข”่รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยู่ในศาลาในวัดเจดยี ์
สวมชดุลายพรางทหารสวมแว่นตาดํา ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นวญิญาณศกัดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จาก
ศรัทธาทีเ่ชือ่กนัว่า “ขอได ้ไหวร้ับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมี
ลาภในการเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ หรอืทํายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของ
หายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภยั ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยส ิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธานํามาแก ้
บน เชน่ รูปไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเลน่ตา่ง ๆ เป็นตน้ สว่นบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทดัก็มเีศษประทดั
กองสงูเป็นเนนิเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรงศรทัธาทีม่ตีอ่ไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้
ไดร้ับจากไอไ้ข ่ทกุวันผูค้นตา่งหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจํานวนมาก ใหท้า่นกราบขอพร ขอโชค
ลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอัธยาศยั ( ความเชือ่สว่นบุคคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบชูา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวร้ับ แตเ่มือ่สาํเร็จใหแ้กบ้น
ดว้ยของทีนํ่ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเทา่นัน้    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ , น้ําแดง, ชดุทหาร ตํารวจ , 
ไกปู่นปั้น, หนังสติ๊ก, ประทดั 
นําท่านเดนิทางสู ่ วดันางพระยา ตัง้อยู่ทีต่ําบลปากนคร อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรธีรรมราช มปีระวัต ิ
ความเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปี ตวัวัดตัง้อยู่รมิแม่น้ําปากนคร ทีต่อ่เชือ่มระหว่างทะเลกบัเมอืง
นครศรธีรรมราช เป็นแม่น้ําสายสาํคญัทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ของประวัตศิาสตร์
นครศรธีรรมราชสกัการะเทพพระราหูทรงครฑุ หนึง่เดยีวในภาคใต ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั(มือ้ที ่4) 
 
บา่ย นําทา่น แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลบัไปฝากคนทีท่า่นรัก เชน่ เครือ่งเงนิ เครือ่งถม

เมอืงนคร มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักแพร่หลายมาตัง้แตอ่ดตีและนับเป็นหนึง่ในบรรดาศลิปาชพีชัน้สงู 
ผลติภณัฑเ์ครือ่งถมนครไดร้ับความนยิมจนปัจจุบัน , มังคดุเมอืงนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอ
ทบัทมิสยาม  อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยาน
นครศรธีรรมราชเพือ่เตรยีมตวัเชค็อนิเดนิทางกลบั 

16.30น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิTHAI AIRASIAเทีย่วบนิFD3187 
17.45น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
   
(หมายเหต:ุกรุป๊เดนิทางกลบัต ัง้แต2่5ต.ค.เป็นตน้ไปเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงเวลา 19.50น.) 

ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 25 ตลุาคม – 28 ธนัวาคม 2563 
Return:       NST – DMK     FD3187     18.35 – 19.50 

 
*********************** 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สาํเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• คา่ทีพ่ัก 1คนื หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุสาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิททําไว ้ทัง้นี้ยอ่มอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่รวมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทัว่ไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 



   

• คา่บรกิารเตยีงเสรมิ 700 บาท 
• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนื่อยจากรายการทีร่ะบุ 
• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสาํหรับมุสลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 
มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ตํา่6 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
• ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้
• เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


