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WOW HANOI - HALONG 

NINH BINH 4D3N BY FD 
เวยีดนามเหนือ ฮานอย-นิงบิงห-์ ฮาลอง 4วนั3คืน 

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” อร่อยกบัอาหาร Seafood 

สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”ล่องเรือชมธรรมชาติที' นิงบิงห์ 

 ช้อปปิ+ งสินค้าพื+นเมืองหลากหลายชนิด ถนนสาย 36 

พเิศษ... ชมการแสดงระบําหุ่นกระบอกนํ+า!! 
 

กาํหนดการเดินทาง 

02-05 / 09-12 /16-19 ตลุาคม 2562 

06-09 / 12-15 / 20-23 พฤศจิกายน 2562 

11-14 / 18-21 / 25-28 ธนัวาคม 2562 

 

 

วนัแรก               สนามบินดอนเมือง – ฮานอย - วดัเฉินกว๊ก - ทะเลสาบคืนดาบ  
                           สะพานแสงอาทิตย ์- วดัหงอกเซิน - ชมระบาํโชวห์ุ่นกระบอกนํ4า 

 

04.00 น.       พร้อมกนัที7สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั 4น 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอร ์
                    เอเชียประต ู2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที7อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
06.40 น.  ออกเดินทางสู่กรงุฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที7ยวบิน

ที7 FD650 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั %วโมง) 
08.30 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุฮานอย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ 

กรงุฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ที�ตั �งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมอืงที�มปีระวตัศิาสตร์
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ยาวนานกว่า 2,000 ปี นําท่านเดนิทางขา้มแม่นํ�าแดง แม่นํ�าสายลอยฟ้าที�อยู่สูงกว่าตวัเมอืง 
ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนามที�ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั �งเศส 
ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั �น กรุงฮานอยในอดตีไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นเมอืงหลวงที�สวย
ที�สุดในเอเชยี เรยีกกนัว่า“Little Parris” เป็นเมอืงหลวงที�ไดร้บัการวางผงัเมอืงไวอ้ย่างด ีมี
ทะเลสาบและแม่นํ�าลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมทีะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จงึไดช้ื�อว่า 
City of Lakes มถีนนหนทางที�รม่รื�นดว้ยตน้ไม้�ใหญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียล ที�
งดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอนิโดจนี ปจัจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจน์
ใหน้กัเดนิทางไดไ้ปสมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งนี�อย่างไม่เสื�อมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นคร
หลวงเก่าแก่ ซึ�งจะมอีายคุรบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศ
เวียดนาม ซึ�งเมืองแห่งนี� ย ังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชม
สถาปตัยกรรมแบบฝรั �งเศส ตกึ อาคารที�สําคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตล์ ฝรั �งเศส 
ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื�น และสบายตายิ�งนัก นําท่านเที�ยวชม 
ทะเลสาบตะวนัตก ทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดของฮานอย สกัการะ วดัเฉินกว๊ก วดัเก่าแก่ของ
ชาวพุทธที�เคยรุง่โรจน์ในอดตี วดันี�เป็นเกาะเลก็ๆ รมิทะเลสาบ   

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทุกท่านข้าม สะพานแสงอาทติย์ สู่กลางทะเลสาบชม วดัหงอกเซินวดัโบราณ ภายใน

ประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซึ�งมีความเชื�อว่าเต่าตัวนี�คือเต่า
ศกัดิ Oสทิธิ O 1 ใน 2 ตวัที�อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี�มาเป็นเวลาชา้นาน จากนั �นชม ทะเลสาบ
คืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย นําท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกนํ<า ซึ�งเป็นศลิปะ
พื�นบ้านที�มชีื�อเสยีงท่านจะไดช้มเรื�องราวความรกัในเทพนิยายความภาคภูมใิจในความเป็น
ธรรมชาตแิละวถิชีาวบา้นเช่นการเพาะปลกูการเกบ็เกี�ยวพชืผลการตกปลาการแข่งเรอืโดยใช้
หุ่นกระบอกนํ�าทั �งสิ�น 

คํ%า            รบัประทานอาหารคํ%า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที%พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 

วนัที7สอง         ฮานอย- จตัรุสับาดิงห์– สสุานโฮจิมินห–์ ท าเนียบประธานาธิบดี–  
                        บา้นพกัลงุโฮ – วดัเจดียเ์สาเดียว - ฮาลอง 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางไป จตัุรสับาดิงห์  ลานกว้างที�ประธานาธิบดีโฮจมินิห์ได้อ่านคําประกาศ 
อสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรั �งเศส เมื�อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึ�น
ของฝรั �งเศสอยูถ่งึ 84 ปี นําท่านเขา้คารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศุกร ์เพื�อนํา
ร่างลุงโฮ ไปอาบนํ�ายาํใหม่) ภายในบรรจุศพอาบนํ�ายาของท่านโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลง
แก้ว จากนั �นนําท่านชม ทาํเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสเีหลอืงทั �งหลงัปจัจุบนัเป็น
สถานที� รบัรองแขกบา้นแขกเมอืง และเดนิเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มรื�นเขยีวขจไีปดว้ยต้นไม้
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ใหญ่น้อยที� ลุงโฮปลกูไว ้ไปชม บ้านพกัลงุโฮ ที�สรา้งดว้ยไมท้ั �งหลงั ยกพื�นสูงมใีต้ถุนเหมอืน
บ้านไทย สมยัก่อน เป็นที�พกัผ่อนและต้อนรบัแขก ชั �นบนเป็นห้องทํางานและห้องนอน 
จากนั �นเดนิต่อไปชม วดัเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจนีหลงัเดยีวขนาดเลก็ ตั �งอยู่บนเสาต้น 
เดยีวปกัอยู่ในสระบวั ประดษิฐานรปูเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร ถอืของมงคล
รวม 8 อย่าง มตี านานเล่าว่า“พระเจา้หลไีทโตทรงพระสุบนิเหน็เจา้แม่กวนอมิประทบันั �งอยู่
บนใบบวั และส่งเดก็ชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภเิษกสมรสและได้
ใหก้ําเนิด ทายาทเพศชายพระองค์ตามที�ทรงสุบนิจงึไดโ้ปรดให้สรา้งวดันี� ขึ� นมาเพื�อแสดง
ความขอบคุณต่อ เจา้แมก่วนอมิ” 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทวิทศัน์สองข้างทาง ที�เป็น 
หมู่บ้านสลบักบัท้องนาที�จะเปลี�ยนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย์ ในปีค.ศ.1994 องค์การ 
UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิการเดนิทางใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4
ชม. โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท่้านสมัผสับรรยากาศขา้ง
ทางและชมชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้ว  

คํ%า            รบัประทานอาหารคํ%า ณ ภตัตาคาร 
จากนั �นอสิระให้ทุกท่านช้อปปิ�งและเลอืกซื�อสนิค้าที� ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET มี
สนิค้าพื�นเมอืงเวยีดนามและสนิค้าจากจนีให้ท่านได้เลอืกหลากหลาย เหมาะสําหรบัซื�อเป็น
ของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสื�อผา้ ผา้พนัคอ เสื�อยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ที%พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที7สาม       เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย ์- ถํ4าสวรรค ์- เกาะไก่ชน - เมืองนิงหบิ์งห์ 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ท่าเรอืเพื�อล่องเรอืชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย ์อ่าวฮาลอง หรอื ฮาลอง
เบย ์นั �นตามนิทานปรมัปราของชาวเวยีดนามไดก้ล่าวถงึมงักรโบราณซึ�งเคยร่อนมาลงในอ่าว
นี�เมื�อครั �งดกึดําบรรพ์และชื�อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มงักรร่อนลง เชญิท่านสมัผสัจากความ
งดงามและสมบรูณ์ของอ่าวฮาลอง จนทาํใหไ้ดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ
จากองคก์ารยเูนสโกเ้มื�อปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิี�ไดแ้ต่งแต้มดว้ย
เกาะหนิปนูรปูรา่งแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ 
ที�มรีูปร่างแปลกตา ลกัษณะทั �วไปของอ่าวฮาลองนั �นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อย
จํานวนกว่า 1,000 เกาะ และมเีนื�อที�กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของอ่าว
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ตังเกีbยของทะเลจนีใต้  นําท่านเข้าชม ถํ<าสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถํ�า ที�
ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่าน
จนิตนาการ 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ (บนเรือ) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนิงหบิ์งห ์เมอืงเก่าแก่ที�มคีวามโดดเด่นทางธรรมชาต ิมพีื�นที�ชุ่มนํ�าใน
อาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดนิ" หรอื ฮาลองบก เป็นเมอืงที�
มภีมูทิศัน์แปลกตา ทั �งเทอืกเขา เนินเขาหนิปนู ที�ราบตํ�า และนาขา้ว เป็นเมอืงที�ถูกลอ้มรอบ
ดว้ยยอดเขา ๙๙ ยอด จงึถอืกนัว่าเป็นเมอืงศกัดิ Oสทิธิ O ถา้ฮาลองเบยล์อืชื�อดว้ยภูมทิศัน์อนัโดด
เด่นดว้ยภเูขาหนิขนาดใหญ่ลอ้มรอบดว้ยทะเล  นิงหบ์งิหก์โ็ดดเด่นไมแ้พก้นั  เนื�องดว้ยภูเขา
หนิขนาดใหญ่นั �นโอบลอ้มนาขา้วในนํ�า เป็นทศันียภาพที�เปลี�ยนไปตามฤดูกาลทํานาซึ�งหาชม
ที�ไหนไม่ได้ง่ายนัก จากนั �นนําท่านชม วดัดินห์ และวดัเลอ ทั �งสองวัดอยู่ในบริเวณเขต
เดยีวกนัมปีระวตัศิาสตรม์ากกว่า 1,000 ปี ท่านจะไดพ้บกบัสถาปตัยกรรมในการสรา้งวดัของ
เวยีดนามแท้ๆ  โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั �วโมงลง มาทางใต ้ 

คํ%า            รบัประทานอาหารคํ%า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที%พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที7สี7             เมืองนิงหบิ์งห ์- นิงหบิ์งห ์- ล่องเรือพายฮาลองบก – ถํ4าตาํกอ๊ก  
                       ฮานอย-ถนน 36 สาย -ท่าอากาศยานนอยไบ - กรงุเทพฯ 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนิงบิงห์  เพื�อ ล่องเรือพาย  ซึ�งคนพายจะพายด้วยเท้า อนัเป็นสิ�ง
มหศัจรรยอ์กีหนึ�งอยา่งในประเทศเวยีดนาม นําท่านล่องเรอืไปตามคลอง ซึ�งสองขา้งทางโอบ
ลอ้มดว้ยภเูขาหนิปนู ชมทวิทศัน์อนังดงามเขยีวขจแีละบรรยากาศอนัแสนสดชื�น ระหว่างทาง
นําชม ถํ<าตาํกอ๊ก ซึ�งเป็นถํ�าที�มหีนิงอกหนิยอ้ยอนัน่ามหศัจรรย์ซ่อนตวัอยู่ในความลกึของ
เทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ�งอันเดียวกัน ทําให้ที�นี�มภีูมปิระเทศที�งดงามราวกับ
ภาพวาด 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุฮานอย เสน้ทางเดมิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) อสิระ
ใหท่้านเลอืกซื�อสนิคา้บนถนน 36 สาย ที�ขายสนิคา้หลากหลายประเภท ทั �งของที�ระลกึ ของ
กนิ ของใช้ อาท ิเครื�องเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปปี�ยี�ห้อต่างๆ 
เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

คํ%า            รบัประทานอาหารคํ%า ณ ภตัตาคาร 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่กรงุเทพ 

18.00น.       นําท่านเดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนอยไบ 
20.50 น.      ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเที%ยวบินที% FD645 
22.40 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
.............................................................................................................................................. 
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กาํหนดการเดินทาง 

02-05 / 09-12 /16-19 ตลุาคม 2562 

06-09 / 12-15 / 20-23 พฤศจิกายน 2562 

11-14 / 18-21 / 25-28 ธนัวาคม 2562 

 
 

 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 900 
บาท /ทริป/ตอ่ทา่น รบกวนชาํระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที�เหลือ 

 
 
หมายเหต ุ
 

1. การเดินทางในแต่ละครั <งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ<นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิN ในการเลื%อนการเดินทางหรือเปลี%ยนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที%ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั<นๆ  ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิN ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. ไม่มีราคาสาํหรบัเดก็ 
 

 
อตัราค่าบริการนี<รวม 

1. ค่าตั bวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 
2. ค่าที�พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท 

ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนั 

ทวัรเ์วียดนาม 4 วนั 3 คืน (XJ) ราคารวมตั Tวเครื%องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 17,900.- 

สาํหรบัท่านที�ตอ้งการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 5,900.- 
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*** เดก็อายุตํ%ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ<นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ%งเดียว *** 
6. ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 08 สิงหาคม 2562 และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเตมิ ใน

กรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�ม 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 

 
 

 

อตัราค่าบริการนี<ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรบั

ท่านที�ถอืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 20 กโิลกรมั 
4. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เงื%อนไขการชาํระเงิน  : กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท และชาํระส่วนที%เหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัทาํการ 
 
การยกเลิก :   ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการคนืเงนิมดัจาํทั �งหมด 
 
 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี�ปุ่น / 
การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย 
รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวน
ทั �งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี�ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Oในการเปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม 
ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีี�เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื�อทาง
สายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุทํา
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิ Oในการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบ
ต่อค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นนอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
จากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อ  
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