
 

 

พทุธงั..ตงัเตม็เป๋า ธมัมงั..ตงัเตม็เป๋า สงัฆงั...ตงัลน้เป๋า 

เท่ียวไทยปลอดภยัไรโ้คโรน่า.....ราคาน่ารกัเพียง 4,999 บาท

HILIGHT 

วังนาคนิทร์ – คาํชะโนด – ศาลปู่ ย่า – วัดภูตะเภาทอง – sky walk -วัดผาตากเสือ้ – วัดป่าภกู้อน 
 สักการะ 2 พระธาตุพระธาตุขามแก่น-พระธาตุแก่นนคร – วัดโพธ์ิชัย 

ช็อปป้ิง 2 ตลาดช่ือดงั ยูดทีาวน์ ตลาดอนิโดจีน 
ชิมอาหารพืน้บ้านอันเล่ืองช่ือ พรแหนมเนือง 

บริการอาหาร ขึน้ช่ือ ..ไก่ย่างเขาสวนกวาง ลิม้รสก๋วยจั๊บญวนในอุดรธานี 

By BUS 

เพยีง 4999  



 

 

ทริปสงกรานต์ม่วนซ่ืนช่ืนใจ 

            11-14 เมษา 2563 เดนิทางวันนี ้16 รอลุ้น.. 
คาํชะโนด หนองคาย ขอนแก่น 

พุทธัง ธัมมัง สังฆงั..ตงัเตม็เป๋า 4 วัน 2 คืน 

สกัการะพระธาต ุขึน้คําชะโนดสกัการะพอ่ปู่ ศรีสทุโท  

 

16.00 น   คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ปตท วิภาวดี ตรงขา้ม ม.หอการคา้ 

17.00 น  เดินทางมุ่งสู่จงัหวดัอุดรธานี โดยมีทางเจา้หนา้ท่ีทีมงานคอยดูแลบริการตลอดการเดินทาง พร้อมบริการ 

ของวา่งบนรถ 
 

 

 

06.30 น.  แวะอุทยานป๊ัม ปตท ใหทุ้กท่านทาํภารกิจส่วนตวั  

07.30 น  พาทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเชา้ ก๋วยจับ๊ญวน บริการท่านละ 1 ชาม พร้อมนํ้าด่ืม  

วนัทีส่อง อุดรธานี – วดัภูตะเภาทอง - คาํชะโนด – หนองคาย – วดัโพธ์ิชัย – ตลาดท่าเสดจ็  

วนัแรก   กรุงเทพ – อดุรธานี  



 

 

09.00 น  นาํพาทุกท่าเดินทางสู่วดัภูตะเภาทอง  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ธรรมะและประวติัศาตร์ ตั้งอยูบ่นเทือกเขาภูพานนอ้ย และเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ป้ายแดงท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมไม่แพท่ี้อ่ืน

ซ่ึงมีความสวยงามอลงัการ รวมทั้งเป็นท่ีขอโชคลาภจากความ

เช่ือความศรัทธาของชาวไทยพทุธท่ีต่างพากนัมาเท่ียวชมความ

สวยงามอยา่งไม่ขาดสายทุกวนั โดยมี “พญานาคราชสีทอง” ช่ือ

มุจลินท ์ท่ีเขา้นิมิตพระครูเขมะ กาญจโนภาส อาย ุ57 ปี เจา้

อาวาสวดัภูตะเภาทอง จะมาช่วยสร้างวดัภูตะเภาทอง และขอให้

สร้างรูปป้ันตนเองประดิษฐานอยูภ่ายในวดัแห่งน้ี 

11.00 น นาํพาทุกท่านไปศาลปู่ยา่ แวะชิมชาอู่หลง ศูนยว์ฒันธรรมแห่งน้ี

เกิดข้ึนโดยคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ยา่ และความร่วมมือของคน

ไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัอุดรธานีหลายต่อหลายรุ่น มีอาคาร

พิพิธภณัฑ์ ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวการอพยพมาอาศยัอยู่ท่ีจงัหวดั

อุดรธานีเม่ือ 120 ปีท่ีผา่นมา และประวติัความเป็นมาของเจา้ปู่-

ย่า ดา้นนอกอาคารมีการจดัสวนอย่างสวยงามแบบจีน ภายใต้

แนวคิด สวนคุณธรรมพนัปี 24 กตญัญู เป็นเร่ืองเล่าของชาวจีน

ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความกตญัญูเล่าขานต่อกนัมาแต่โบราณ ท่ีประกอบดว้ยคุณธรรม และคติสอนใจ ทาํให ้

ไดก้ล่ินอายเหมือนอยูเ่มืองจีน  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ครัวครูบล  

บ่าย   เดินทางถึง พระวดัศิริสุทโธ คาํชะโนด นาํท่าน ไหวพ้ระองคใ์หญ่ เดินเขา้ป่าคาํชะโนดโดยใชส้ะพาน ระหวา่งเดิน
ทางเขา้ป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหวา่งนํ้ากบัเกาะ,เล่ากนัวา่จะไม่สามารถเช่ือมรอยต่อของสะพานกบักบัเกาะ 
ไดจ้ะแตกออกตลอด เคา้เช่ือกนัวา่เป็นรอยต่อระหวา่งโลกมนุษยก์บับาดาล)ไหวศ้าลพอ่ปู่ศรีสุทโทท่ีท่านเป็น 
พญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตาม ความเช่ือ ชมตน้ชะโนด เชิญท่าน "ลูบฆอ้ง" เป็น ความเช่ือวา่คนมีบุญใชมื้อ 
ลูกเบาๆ ท่ีฆอ้งอยา่งต่อเน่ืองจะเกิดเสียงดงัข้ึน ชมบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ (สามารถใชลู้บหวัเพื่อความเป็นศิริมงคล และ 
 ("ลูบฆอ้ง")  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
15.30 น   นาํพาทุกท่านเดินทางสู่ วดัโพธ์ิชยัเป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหนองคาย เช่นเดียวกบัหลวงพอ่พระใส 

ท่ีเป็นพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองหนองคาย เป็นท่ีสกัการะของทั้งชาวไทยและชาวลาว 
17.30 น เดินทางสู่ตลาดท่าเสดจ็  

เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  

 ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมหิรัญแกรนด์ 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น พาทุกท่านเดินทางไปยงัวดัผาตากเส้ือ เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมท่ีมี

ทศันียภาพสวยงามเป็นอยา่งมากแห่งหน่ึงใน อ.สงัคม จ.หนองคาย 

ตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติสมบูรณ์สวยงาม ท่ีวดัแห่ง

น้ีไม่ได้เ ป็นแต่สถานท่ีปฏิบัติธรรมเท่านั้ นแต่ย ัง เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมา

ชมความงาม และจุดไฮไลท์ท่ีสําคญัคือ สกายวอร์คแห่งแรกใน

ประเทศไทย ซ่ึง มีความแขง็แรงปลอดภยั โดยฐานยดึติดดบัชั้นหินดา้นล่าง ความสูงจากระดบันํ้าทะเล 

วนัทีส่าม        หนองคาย – วดัผาตากเส้ือ – วดัป่าภูก้อน – บ้านนาข่า – อุดรธานี – ศาลปู่ย่า – ตลาดยูดทีาวน์ 



 

 

ประมาณ 500 เมตร มองเห็นทศันียภาพของแม่นํ้าโขงและฝ่ังตรงขา้มเป็นเมืองสงัขท์อง ประเทศลาว 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

13.00 น พาทุกท่านเดินทางไปวดัป่าภูกอ้น ภายในวดัมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา  

ซ่ึงเป็นประธานประดิษฐานหนา้องคพ์ระปฐมรัตนบูรพาจารยม์หาเจดีย ์มีพระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดาม 

หามุนี  พระพทุธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างดว้ยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ท่ีนาํมาเรียงซอ้น 

กนัถึง 42 กอ้น   ซ่ึงเป็นหินขาวอ่อนท่ีมีความสวยงามและทนทานมากท่ีสุด ใชร้ะยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี  

สร้างข้ึนเน่ืองในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 

ในปี 2554 คณะพุทธบริษทัวดัป่าภูกอ้นสาํนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงมีการจดัสร้างพระพุทธ

ไสยาสน์องคน้ี์ข้ึน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลกัษณ์

ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลท่ี 9 นอกจากพระวิหารและพระ

พทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีท่ีเป็นจุดเด่นของวดัป่าภูกอ้นแลว้ ยงัมี พระปฐมรัตนบูรพาจารยม์หาเจดีย ์ 

ท่ีอยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนัถดัมาทางดา้นล่างกมี็ความน่าสนใจไม่แพก้นั เพราะเป็นสถานท่ีประดิษฐาน 

พระบรมสารีริกธาตุ และรูปป้ันหินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารยช่ื์อดงัของประเทศไทย ซ่ึงมีศิษยานุศิษยอ์ยูม่ากมาย  

โดยนกัท่องเท่ียวจะตอ้งเดินทางข้ึนบนัไดยาวเพื่อเขา้มายงัเจดียเ์พื่อเขา้ไปสกัการะบูชา แมจ้ะสร้างข้ึนไดไ้ม่นาน 

แต่ท่ีน่ีถูกยกใหเ้ป็นศูนยร์วมจิตใจของพทุธศาสนิกชนชาวอีสาน  

15.30 น เดินทางพาทุกท่านเยีย่มชมสินคา้โอทอ็ปบา้นนาข่า 

เยน็  รับประทานอาหารพืน้เมือง พร แหนมเนือง  

  ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมธารบุรี  



 

 

นดัหมายทุกท่านไปช็อปป้ิง UD TOWN หรืออิสระพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 น.  เช็คเอา้ท ์พร้อมมุ่งหนา้เดินทางสู่จงัหวดัขอนแก่น 

11.00 น นาํทุกท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุขามแก่น เป็น
ปูชนียสถานสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองขอนแก่น เป็นเจดียท่ี์
สําคัญและเ ก่าแก่ ท่ี สุดในประวัติศาสตร์ เ มือง
ขอนแก่น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นท่ี
เคารพบูชาของชาวจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัใน
ภาตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบา้น
พระธาตุขามแก่นมีตํานานเล่าขานกันว่า  คณะ
อญัเชิญพระองัคารธาตุของพระพุทธเจา้ จากเมือง
โมรีย ์(ประเทศกมัพชูาในปัจจุบนั) นาํโดยกษตัริยเ์จา้นคร 
โมรีย ์พร้อมดว้ยพระอรหนัต ์9 องค ์ไดเ้ดินทางเพื่อนาํพระองัคารธาตุไปบรรจุในพระธาตุพนม ซ่ึงระหวา่งนั้น 
ยงัสร้างไม่แลว้เสร็จ ระหวา่งทางไดแ้วะพกัในบริเวณดอนมะขาม อนัท่ีตั้งของพระธาตุขามแก่นในปัจจุบนั  
ซ่ึงมีตน้มะขามใหญ่ท่ีตายแลว้เหลือเพียงแก่นและไดน้าํพระองัคารธาตุไปวางพกัไวบ้นแก่นมะขามนั้น  
รุ่งเชา้ จึงเดินทางมุ่งหนา้สู่สถานท่ีก่อสร้างพระธาตุพนมต่อไป เม่ือไปถึงปรากฎวา่ พระธาตุพนมไดส้ร้างเสร็จ 
แลว้ จึงตอ้งนาํพระองัคารธาตุ กลบัตามเสน้ทางเดิม โดยตั้งใจวา่จะนาํกลบัไปยงันครโมรียข์องตนตามเดมิ  
เม่ือกลบัมาถงึดอนมะขามท่ีเคยพกัแรม ได้เห็นมะขามต้นท่ีตายเหลือแตแ่ก่น กบัฟืน้คืนชีวิตแตกใบ เขียวชอุม่ 
 น่าอศัจรรย์ จงึพร้อมใจกนัสร้างพระธาตคุรอบต้นมะขามและบรรจพุระองัคารธาตไุว้และพระพทุธรูปบรรจไุว้ 
ภายใน และให้นามวา่ “พระธาตขุามแก่น” 

วนัทีส่ี่   อุดรธานี - ขอนแก่น – พระธาตุขามแก่น – พระธาตุแก่นนคร – กรุงเทพมหานคร 



 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ แซ่บนัวครัวอสีาน  

บ่าย  นําพาทุกท่านสักการะพระธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุ

 แก่นนคร พระธาตุ 9 ชั้นเหลืองอร่ามสวยงามจนเล่ืองลือ 

 อยู่ในวัดเก่าแก่ของเมือง“ ขอนแก่น”หน่ึงในสถานท่ี

 ท่องเ ท่ียวข้ึนช่ือ  ด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาอัน

 ประณีตวิจิตรทุกรายละเอียดและท่ีชั้ นบนสุดของพระ

 มหาธาตุสามารถชมวิวบึงแก่นนคร และทิวทัศน์เมือง

 ขอนแก่นไดอ้ยา่งตระการตา 

14.30 น  ไดเ้วลาอนัสมควรแก่การเดินทางกลบักรุงเทพ 

23.00 น  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

11 – 14 เมษายน 2563 4,999 1,500 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะอากาศ  

อตัราค่าบริการรวม  

 รถโคช้ปรับอากาศ 2 ชั้น  ขนาด 45 ท่ีนัง่ ตามรายการท่ีระบุ  
 อาหาร 8  ม้ือ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าเขา้อุทยานและค่ารถนาํเท่ียวต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าบริการมคัคุเทศน์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 
 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางเง่ือนไข ท่ีระบุ 
 โรงแรมท่ีพกั 2 คืน ตามรายการท่ีระบุ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีดค่ามินิ

บาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 เดินทางขึน้ตํ่า 25 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระ

ค่าบริการเพ่ิมเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ เพื่อเป็นสินนํ้าใจในการทาํงาน ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน  



 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําท่านละ 2,500 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดินทาง

ภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

× หากไม่ชาํระมดัจาํตามท่ีกาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

× หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีง่ือนไข 

× เม่ือท่านชาํระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง

ต่างๆท่ีได้ระบไุว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการจอง 

เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการ

หน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณทีีมี่ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณี การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมท่ีพกั
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

6. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัสําหรับผูสู้บ

บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อม

ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

7. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้

8. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

9. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

10. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํให้เวลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการ
บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 

 


