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วันแรก

กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง-Mongkok Ladies Market

10.30 น.

พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาท์ เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ Emirate

 (- /-/-)

Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
13.45 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK384 **บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

17.40 น.

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”

จากนั้น

เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ข้ นึ ชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่ า
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วันที่สอง

วัดแชกงมิว-วัดหวังต้ าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม-ช้ อปปิ้ งนาธาน จิมซ่ าจุ่ย
 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว”
หรือวัดกังหัน นัน่ เอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
นมัสการ เทพเจ้ าหวังต้ าเซี ยน ณ วัดหวังต้ าเซี ยน หนึ่ งในวัดที่โด่ง
ดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ
พบกับ ผูค้ นมากมายที่ นาธู ป และของมาสัก การะเพื่อ ขอพรต่า งๆ
ตั้งแต่เรื่ องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ จากนั้น เยีย่ ม
ชมโรงงาน“จิวเวอร์ รี่”ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับ
รางวัลอันดับเยีย่ มยอดและแวะชมโรงงานหยก

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ ง และยังใช้
เป็ นฉากในการถ่ ายทาภาพยนตร์ หลายเรื่ อ งมีรูปปั้ นของเจ้าแม่กวนอิ ม และเจ้าแม่ทินโห่ วซึ่ งทาหน้าที่
ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพร
จาก เจ้ าแม่ กวนอิมและเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้ง
จะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี
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จากนั้นนาท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ย
มีร้านขายของทั้ง เครื่ องหนัง,เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า,กล้องถ่ายรู ป และสิ นค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมือง
ฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN
TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึง
กันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
จากนั้น

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

สั กการะพระใหญ่ วัดโป่ หลิน-นั่งกระเช้ านองปิ ง-ช้ อปปิ้ งซิตเี้ กท เอาท์ เลท-กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นาท่านนั่งกระเช้ า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิ งในเวลา 25 นาที ท่านจะได้
ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพื้นที่
1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่ วัดโป่ หลิน หรื อ นิยมเรี ยกว่ า
พระใหญ่ ลันเตา
(ในกรณีที่กระเช้ านองปิ งจะมีการปิ ดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็ นนั่งรถโดยสารของทางนองปิ งขึน้ แทน)
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เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้า
แบรนด์เนม ห้างOUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา
ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่
บริ เวณสถานี รถไฟใต้ดินตงชงมี เสื้ อ ผ้าแบรนด์ช้ นั นา
มากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่ อ งประดับ เสื้ อผ้าเด็ก
รองเท้า กี ฬ า และของตกแต่ ง บ้า น สิ น ค้า ลดพิ เ ศษ
รวมทั้งบริ เวณ ชั้น 1 ยังเป็ น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc
Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้ อเลือกหาไม่ว่าจะ
เป็ นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่ องใช้ และ สิ นค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหาร
นานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุ ดของห้างยังมี
ร้านกาแฟสุดเก๋ ให้นงั่ จิบนัง่ พักให้หายเหนื่อย
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok

21.00 น.

เหินฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385

23.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
........................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่ องกง นองปิ ง 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุป๊

เที่ยวบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

17 ม.ค. 62

19 ม.ค. 62

20

EK384/EK385

14,900

14,900

14,900

5,500

24 ม.ค. 62

26 ม.ค. 62

20

EK384/EK385

14,900

14,900

14,900

5,500

อัตราค่าบริการรวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าแรงไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ,คนขับรถ ผู ช้ ่ วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 60 ดอลล่าห์ฮ่องกง /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้าน
หยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่งึ ไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อ
หรือไม่ข้ นึ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้ สิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่
ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ

3,000 บาท
เงื่อนไขการเดินทาง
 กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์
 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจานวน) ** โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง **
 กรณี ท่ที ่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ หรือชาระค่าทัวร์เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่
(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
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 กรณี ท่มี ีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของ
แต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นงั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนดซึ่งทาง
บริษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ดาเนินการออกตัวเครื
๋ อ่ งบินไปแล้ว(กรณี ตวั ๋
REFUNDได้)ผูเ้ ดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
1.
น้อย

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)

2.

กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น

3.

กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็ นจริงในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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4.

บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั
ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
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 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
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