
 

 

 

 
 

THA01นครปฐม เทีย่วไมห่มด ไม่
ตอ้งกลบับา้น 

ONE DAY TRIP 



มาตราการดูแลป้องกนั การตดิเช้ือโควดิ-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนการเดนิทาง  

- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกคร ัง้ 

- โตะ๊อาหาร มีการจดัทีน่ ั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  

- บริการหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจํารถบสั ตลาดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแห่ง

ประเทศไทย 

 
(กรุงเทพฯ)– เมืองรตัตยิา – ตลาดทุง่หนองบวัแดง – พระราชวงัสนามจนัทร์ –วดัพระ

ปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร – วดัศีรษะทอง – ตลาดน้ําดอนหวาย (-/L/-) 

06.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (google map: 
https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8)โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
อาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือ่รบัหน้ากากอนามยัแบบผา้ 
บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดนิทาง และมคัคุเทศก์คอยให้
คาํแนะนํามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดนิทาง(พ่น
ฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนกังานคบขบัรถก่อนการ
เดนิทาง ) 
*กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนื่องจากรถออก
เดนิทางตามเวลา หากทา่นมาไม่ทนั ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
คืนคา่ใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


07.00   ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครปฐมโดยรถบสัปรบัอากาศ VIP 2 ช ัน้ (พ่นฆา่เช้ือ

ยานพาหนะ และตรวจเช็ค อุณหภูมิพนกังานคนขบัรถกอ่นการเดนิทาง) 

08.30   เดนิทางถงึจงัหวดันครปฐม ชมแลนด์มาร์คแหง่ใหม ่ สถานทีท่อ่งเทีย่วและ

ตลาดรว่มสมยัเมืองรตัตยิา เมือง จาํลองบรรยากาศเหมือนอยูใ่นสมยักรุงศรีอยธุยา 

โดยองิจากประวตัศิาสตร์ ท ัง้ประตชูยั ป้อมปราการ กาํแพงเมือง  ฯลฯ พรอ้มดว้ยมุม

ถา่ยรูปมากมาย นอกจากน้ียงัมีกจิกรรมใหท้าํ อาท ิปั่นจกัรยานชมววิเพลนิๆ ลอ่งแพร

ชม ธรรมชาต ิใหอ้าหารปลา 

 
10.15  นําทา่นชม ตลาดทุง่หนองบวัแดงณ บางเลน ต ัง้อยูใ่นอาํเภอเมืองบางเลน เป็น

ตลาดน้ําทีไ่มเ่หมือนใคร เพราะ ต ัง้อยูร่มิสระบวักวา้งถงึ 24 ไร ่ซึง่นกัทอ่งเทีย่ว

สามารถเดนิทางมาเทีย่วชมบวัแดงไดต้ลอดท ัง้ปี ภายในตลาดมีท ัง้ โซนรา้นคา้ 

รา้นอาหาร ต ัง้อยูใ่นอาคารสไตล์ลอฟท์ใหค้วามรูส้กึโปรง่โลง่สบาย(ไมร่วมคา่นั่งเรือชม

ววิในทุง่บวัแดง  

หากลูกคา้ตอ้งการนั่งเรือ อตัราคา่บรกิาร นั่งเรือลาํละ 100 บาท/รอบ นั่งได ้2-5 

คน) 



 

12.00   บริการอาหารกลางวนัณ รา้นอาหาร 

13.10   ออกเดนิทางสู ่ พระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นพระราชวงัทีพ่ระบาทสมเด็จพระ

มงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ให ้สรา้งขึน้บนบรเิวณทีค่าดวา่เป็นพระราชวงัเกา่

ของกษตัรยิ์สมยัโบราณทีเ่รียกวา่ เนินปราสาท สนันิษฐานวา่เดมิคง เคยเป็น

พระราชวงัของกษตัรยิ์ในสมยัโบราณ ภายในมี พระตาํหนกัชาลีมงคลอาสน์พระตาํหนกั

มารีราชรตั บลัลงัก์พระตาํหนกัชาลีมงคลอาสน์พระทีน่ ั่งพิมานปฐมพระทีน่ ั่งวชัรีรมยา

พระทีน่ ั่งสามคัคีมุขมาตย์พระ ตาํหนกัทบัขวญัพระตาํหนกัทบัแก้วศาลเทพารกัษ์**รวม

คา่เขา้** 

 
14.15   เดนิทางถงึ วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร พระอารามหลวงช ัน้เอก ชนิดราช

วรมหาวหิารเป็นทีป่ระดษิฐานองค์ พระปฐมเจดยี์ซึง่ถือวา่เป็นพระสถูปเจดยี์ทีม่ีขนาด

ใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยพระปฐมเจดยี์ทีเ่ห็นอยูใ่นปจัจุบนัน้ีเป็น 

องค์ทีส่รา้งขึน้ในสมยัรชักาลที ่4 เมือ่พ.ศ. 2396 พระเจดยี์องค์ใหมม่ีลกัษณะ

เป็นเจดยี์ทรงกลม รูประฆงัควํ่าแบบลงักา มีความสงูจากพื้นดนิถงึยอดมงกุฎ 3 



เสน้ 1 คบื 10 น้ิว (หรือประมาณ 120.5 เมตร) ฐานวดัโดยรอบได ้5 สน้ 17 วา 

3 ศอก (หรือประมาณ 233 เมตร) 

 
15.35  นําทา่นไหวพ้ระ ขอพร พระราหูชือ่ดงั วดัศีรษะทอง มีการพฒันาและมีความ

รุง่เรืองเป็นอยา่งมากในสมยัของ หลวงพอ่น้อย นาวารตัน์ อดตีเจา้อาวาส ทา่นเป็น

ทีรู่จ้กัเพราะเป็นคนรเิริม่สรา้ง พระราหูอมจนัทร์จากกะลา ตาเดยีว ภายในวดัมีพระ

ราหู ขนาดใหญใ่หส้กัการะบูชา และเชือ่กนัวา่ หากใครทีไ่ดไ้หวพ้ระราหูแลว้ ทา่นจะ

ชว่ย ปดัเป่าเรือ่งรา้ยๆ ใหก้ลายเป็นสิง่ทีด่ ีจะเกดิความสาํเร็จในหน้าทีก่ารงาน มีโชค

ลาภ และเจรญิกา้วหน้า  

 
17.00  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดน้ําดอนหวาย อยูใ่กลก้บัวดัดอนหวาย แหลง่รวม

ของอรอ่ย อาหารไทยท ัง้คาว  หวานแบบด ัง้เดมิ ภายในตลาดน้ํามีอาหารและรา้นคา้

จาํนวนมากมาย จนทาํใหต้ลาดน้ําดอนหวายเป็นอกีหน่ึง ตลาดทีม่ีนกัทอ่งเทีย่วมาเป็น

จาํนวนมาก  

17.30   ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยรถบสัปรบัอากาศVIP 2 ช ัน้ 



19.00   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 
 

อตัราคา่บรกิาร  
วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ หมายเหต ุ

25 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัหยุดยาว) 
26 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัหยุดยาว) 
27 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัหยุดยาว) 
28 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัหยุดยาว) 

1 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
2 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
8 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
9 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 

12 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัพุธ/วนัชนมพระ
ชนมพรรษา) 

15 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
16 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
22 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
23 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
29 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
30 สงิหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
5 กนัยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
6 กนัยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 

12 กนัยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
13 กนัยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
19 กนัยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
20 กนัยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
26 กนัยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 

27 กนัยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
3 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
4 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 

10 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
11 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
13 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัองัคาร/วนัคล้าย



วนัสวรรคต) 
17 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
18 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
23 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัศุกร์/วนัปิย

มหาราช) 
24 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
25 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
31 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 

1 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
7 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
8 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 

14 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
15 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
21 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
22 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
28 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
29 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 

5 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์/วนัพ่อ) 
6 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 

10 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัพฤหสับดี/วนั
รฐัธรรมนูญ) 

12 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 

13 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 
19 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัเสาร์) 
20 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วนัอาทติย์) 

 

หมายเหตุ 
**ไมม่ีราคาเด็ก ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิ** 
 
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทาํประกนัการเดนิทาง 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ ***** 

ขอ้สาํคญั 
- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก์ทา่นละ 200 บาท  



- ถา้หากมี ผูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 9 คน  ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น การยกเลิกการ
เดนิทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดนิทาง  

- กรณีกรุป๊ทีอ่อกเดนิทางไมถ่งึ 25 ทา่น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ เปลีย่นจากรถบสั
ปรบัอากาศ เป็น รถตูป้รบัอากาศ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง 



 
 
 



อตัราคา่บริการน้ีรวม  
- รถบสัปรบัอากาศ VIP 2 ช ัน้ / รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน้ําดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคเุทศก์นําเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม์ คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสยีชีวติ วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนัภยั ซึ่งไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บริการน้ี ไม่รวม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรืออาหารสาํหรบัมุสลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- VAT7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก์ทา่นละ 200 บาท 

 
เงือ่นไขการจอง 

- ส าหรบัโปรแกรมน้ี ช าระเตม็จ านวนหลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั 

เชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิมดัจาํในวนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. มิ
เชน่นัน้จะถือวา่ทา่นไดท้าํการยกเลกิการจองโดยอ ั ตโนมตัิหากไมไ่ดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่าํหนด และหากทา่นมีความประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ 
ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นั่นหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ ( WAITING 
LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เนื่องจากทกุพีเรียดมีทีน่ ั่งจาํกดั 

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่บรกิาร เต็ม
จํานวน เทา่นัน้ 
 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่ 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั  ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และ

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจาํนวน 

*กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร์ โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร์ คนืเงนิคา่ทวัร์โดยหกั
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 



*คา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง เชน่ ค่ามดัจ ารา้นอาหาร รถบสัปรบัอากาศและคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล 

สภาพภูมอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิด

ใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้าโดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึ

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทีจ่าํเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะการลา่ชา้

ของการจราจรภยัธรรมชาต ิการเมือง จราจล ประทว้ง คาํส ั่งของเจา้หน้าทีร่ฐั 

และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษิทั  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรือไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่

วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่ีอาํนาจในการตดัสนิใจหรือใหค้าํ

สญัญาใดๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษิทั

ฯกาํกบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้า่ยการดาํเนินการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ

สาํหรบัการดาํเนินการจองคร ัง้แรก ตามจาํนวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ

ท ัง้สิน้ 

- -ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพี

เรียดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้าเพือ่วางแผนการ

เดนิทางใหมอ่กีคร ัง้ ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่พือ่ทาํการ

ยนืยนัทกุคร ัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั๋วภายในประเทศ เชน่ ต ั๋วเครือ่งบนิ , 

ต ั๋วรถทวัร์ , ต ั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่อ่นทกุคร ัง้ 

และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมี

บางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหน้า ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศ

ยานเป็นสาํคญัเทา่นัน้  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ตอ้งใชว้ีลแชร์ 

(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรือต ัง้แต่

ทีท่า่นเริม่จองทวัร์  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หน่ึง 

รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดทาํ

การช ั่วคราว  

**เมือ่ทา่นชําระเงินคา่ทวัร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ * 

 


