
 

 

รหัสทัวร JWL1903368 
ทัวรพมา PROMYANMAR ไหวพระ 5วัด 
เที่ยวเตม็วันมหัศจรรย มิงกลาบา  1 วัน (DD) 
ไหวขอพรพระมหาเจดียชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักด์ิสิทธิ์ 
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดียโบตาทาวน 
นมัสการพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน 
นมัสการพระหงาทัตจีพระพุทธรูปเคร่ืองทรงกษัตริย 
ไหวขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพรอมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! 
เพลิดเพลินชอปปم�ง..ตลาดสกอต ชมชางเผือก 
อ่ิมอรอยกับ HOTPOT CITY ชาบูไมอ้ัน+น้ําด่ืม+ผาเย็น 

 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
รายละเอียดการเดินทาง  
กําหนดการ  สนามบินดอนเมือง-ยางกุง-เจดียชเวดากอง-เจดียโบตาทาวน- 
                        เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหงาทัตจี-

ตลาดสกอต-เขาชมชางเผือก-สนามบินดอนเมือง   
 
04.00 น.  คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ประตู 6 ช้ัน3 อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ เคานเตอรสายบินนกแอร (DD) พรอมพบเจาหนาท่ีของบริษัท
ฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน 

 
06.30 น. ออกเดินทางสู กรุงยางกุง ประเทศพมา โดยสายบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ 

DD4230  
 
07.15 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง)  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชม พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา ตั้งอยู
บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง เชื่อกันวาเปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจาจํา  นวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 
เม็ด โดยเฉพาะชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 กระรัต และทับทิม 2,317 
เม็ด ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมาและชาวตางชาติมากมายท่ีพากันเท่ียวชมและนมัสการทั้ง
กลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย โดยกลาวขานกันวา ทองคําที่ใชในการ
กอสรางซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมีจํานวนมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูที่
ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเปนมหาเจดียที่งดงามมากที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก  
 
 
(สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมา
ขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองค
เจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ี
รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หาก
ใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 



 

 

 
วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตวสัญลักษณ ครุฑ เสอื สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
   

จากน้ันเดินทางสู พระเจดียโบตาทาวน ซึ่งเปน
เจดีย 
ที่สรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่นําไปบรรจุ
ใน 
พระเจดียชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได ถูก
อัญเชิญขึ้นจากเรือ ไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงน้ีกอน พระ
เจดียแหงน้ีไดถูก ทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งที ่2 และไดรับการปฏิสังขรณ
ขึ้นมาใหม โดยมีความแตกตางกับพระเจดียทั่วไ  ปคือ ออกแบบใหใตฐานพระ
เจดียมีโครงสรางโปรงใหคนเดินเขาไปภายในได 
โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคน
ไดเขามากราบไหวมองเห็นไดชัดเจน สวนผนังใต
ฐานเจดีย ไดนําทองคําและของมีคาตาง ๆ ที่มี
พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระ
เจดีย มาจัดแสดงไว นําทานสักการะขอพรจาก 
“เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอพร 
ดวยเช่ือวาอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  
จากนั้นนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมี
นามวา “อะมาดอวเม๊ียะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอม
กินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาว
พมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพร
เทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน 
ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกัน
การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก 
ดอกไม และผลไม 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  พิเศษบุฟเฟ�!! HOTPOT CITY 
 
 
  วดับารมี เพ่ือสักการะบูชา พระเกศาของของพระพุทธเจา 

ที่เชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระธาตุ น้ันเมื่อนํามา
วางบนจานแกวแลวจะสามารถเคลื่อนไหวไดอีกทั้งวัดน้ียัง
ไดชื่อวาเปนที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากที่สุดดวย
ไมวาจะเปนของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานชม เจดียเจาทัตจีหรือพระนอนตาหวานซึ่งเปนพระที่มีความสวยงามที่ 
สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอนกันซึ่ง
แตกตางกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เปนศิลปะพมาที่งดงาม
โดยมีขนาดความยาวขององค 70 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันนําทุกทานนมัสการพระหงาทัตจี พระพุธรูปองคใหญ แปลวา หลวงพอท่ี
สูงเทาตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรง
เครื่องแบบกษัตริย  เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสัก
แกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จาํลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เราจะนําทานชอปปم�ง ตลาดสก็อต ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของที่
ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งาน
ฝมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง จากน้ันนําทานสู  

 
 เมื่อเราชอปปم�งจุใจแลวแลวนําทานสู ปาง

ชางเผือก (Royal White Elephant 
Garden) ซึ่งเปนสถานที่เลี้ยงดูชางจะมี
ชางเผือก ซึ่งถือวาเปนสัตวมงคลและแสดงถึง
บุญบารมีของผูครองนครน้ันๆ และชางเปนสตัว
คูบานคูเมืองของชาวไทยและชาวพมา ที่หาชม
ไดยากในปจจบุันน้ี โดยปางชางเผือกแหงน้ีมีชางเผือกอยู 3 ชาง ตามความเช่ือ
ของคนสมัยกอนเช่ือวา ขนหางของชางเผือกถือวาเปนเครื่องรางของขลังชนิดหน่ึง 
ที่สามารถป�องกันคุณไสย เสนียดจัญไร แกผูที่ครอบครองได จงึนิยมนํามาทําเปน
เครื่องประดับ เชน แหวน กําไรขอมือ เพ่ือใสไวติดตัว   

 
19.00 น.  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู  สนามบนิ มิงกาลาดง เมืองยางกุง  

 



 

 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ในสนามบิน 
 

21.00 น. ออกเดินทางจากกรุงยางกุง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน NOK AIR ดวยเที่ยวบิน
ที ่DD4239 

 
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

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

 
*** ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง  

เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกันระหวางทานและบริษทัฯ *** 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/
ทริป  (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวนัเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง จํานวน ราคาตอทาน (ไมมีราคาเด็ก) 

 FRI 25 OCT 2019 25+1 2,999.- 
FRI 01 NOV 2019 25+1 2,999.- 
SAT 02 NOV 2019 25+1 3,499.- 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 



 

 

SUN 03 NOV 2019 25+1 3,499.- 
FRI 08 NOV 2019 25+1 2,999.- 
FRI 15 NOV 2019 25+1 2,999.- 
SAT 16 NOV 2019 25+1 3,499.- 
SUN 17 NOV 2019 25+1 3,499.- 
FRI 22 NOV 2019 25+1 3,499.- 
SAT 23 NOV 2019 25+1 3,499.- 
FRI 29 NOV 2019 25+1 2,999.- 
SAT 30 NOV 2019 25+1 3,499.- 
FRI 13 DEC 2019 25+1 2,999.- 
FRI 20 DEC 2019 25+1 2,999.- 
FRI 17 JAN 2020 25+1 2,999.- 
FRI 24 JAN 2020 25+1 2,999.- 
FRI 31 JAN 2020 25+1 2,999.- 
FRI 07 FEB 2020 25+1 2,999.- 
FRI 14 FEB 2020 25+1 2,999.- 
FRI 21 FEB 2020 25+1 2,999.- 
FRI 28 FEB 2020 25+1 2,999.- 
FRI 06 MAR 2020 25+1 2,999.- 
FRI 13 MAR 2020 25+1 2,999.- 
FRI 20 MAR 2020 25+1 2,999.- 

 
อัตรานี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน 

NOK AIR (DD) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง 



 

 

 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที ่เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกนัภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษ
เทานั้น**) 

 
อัตรานี้ไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�า 20 กก. ตอ 1 ใบ 
 คาบรกิารและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ 
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร,หัวหนาทัวรจาก

เมืองไทย 2,000 บาท / ลูกคา 1 ทาน (ชําระที่สนามบินกอนเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบไุวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาชําระเงินเต็มจํานวนพรอม

กับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว (เนื่องจากเปน
โปรแกรมโปรโมช่ัน) 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง



 

 

ติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลกิได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถอื
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร 
จะไมรับผดิชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก
จากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ จํานวนผูเดินทาง 10 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผู
เดินทางตํ่ากวา 8 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไป
กับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา 
และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาตํ่ากวา 8 
ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนัน้ แตจะแจงใหทราบกอน



 

 

ลวงหนา 5 วนั ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ  

 
สําคัญที่สุด!! 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 7 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหนาที่
เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา  

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอน

การชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 
 
 
 
 



 

 

 


