วันที่ 1

กรุงเทพฯ • เชียงใหม่ • ถ้ ำแก้วโกมล • ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ • พระธำตุดอยกองมู •
ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 (-/ กลำงวัน /-)

04.30 น.
06.10 น.

พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรเวียตเจ็ ทแอร์ ประตู
3 Viet Jet Air โดยมีเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน
ออกเดินทำงสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน VZ 100

07.30 น.

ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยสถานที่แรกคือ ถ้ ำแก้ว
โกมล 1 ใน 3 ควำมมหัศจรรย์ของโลกและเป็ น Unseen In Thailand โดยที่แห่งนี้น้ันเป็ นถา้ ผลึกแคลไซค์
มีสขี าวประการคล้ ายถา้ นา้ แข็ง ซึ่งถือเป็ นความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ข้ นึ มา

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร

จากนั้น

เดินทางสู่ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อู่คำ ที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สดุ ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยดอกบัวตอง
จะบานในช่วงหน้ าหนาว ปี ละ 2 สัปดาห์เท่านั้น สีเหลืองสะพรั่งไปทั่วทั้งเขาบนพื้นที่หลายร้ อยไร่ บนระดับ
ความสูงกว่า 1,600 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล (กำรบำนของดอกบัวตองขึ้ นอยู่กบั สภำพอำกำศ ทำง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นสถำนที่กรณีที่ดอกยังไม่บำน หรือโรยเร็วกว่ำปกติ)

นาท่านสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สักการะ พระธำตุดอยกองมู วัดศัก
สิทธิ์ค่บู ้ านคู่เมืองเดิมมีช่อื ว่า วัดปลายดอยประกอบ เนื่องด้ วยมี
เจดีย์ 2 องค์ องค์ใหญ่สร้ างเมื่อปี พ.ศ.2407 และองค์เล็กสร้ าง
ในปี 2417 และด้ วยตัวพระธาตุน้ันตั้งอยู่บนดอยจึงทาให้ ท่าน
สามารถเห็นทัศนียภาพได้ อย่างสวยงาม

พาท่านเดินชมวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสินค้ าพื้นเมืองที่
ขายโดยชาวไทใหญ่ ชาวเขา อย่างมากมายให้ ท่านได้ เลือกสรร และยังมี
อาหารนานาชนิดให้ ท่านได้ ล้ ิมลองกันอีกด้ วย นอกจากนั้นท่านยังสามารถ
แวะเสริมสิริมงคลที่วัดจองกลาง-จองคาได้ อกี ด้ วย
เย็น อิสระอำหำรเย็น ณ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
ที่พกั บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่ำ

วันที่2

ปำงอุ๋ง • บ้ำนรักไทย • ภูโคลน • สะพำนซู ตองเป้ • บ้ำนจ่ ำโบ • วัดฮูน้ ้ ำ • บ้ำนสันติชล
• ถนนคนเดินเมืองปำย
 (เช้ำ/กลำงวัน/-)

05.00 น.
เดิน ทางสู่ ปำงอุ๋ง ที่ได้ รั บ การ
ขนานนามว่าสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย มีช่อื อย่าง
เป็ นทางการว่า โครงการพระราชดาริปางตอง 2
โดยเกิด ขึ้ น จากแนวพระราชด าริ ข องในหลวง
รัชกาลที่ 9 เพื่อฟื้ นฟูและพัฒนาผืนป่ าที่มีสภาพ
เสื่อมโทรม จนกลับ มาเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัด

จากนั้นพาท่านชม บ้ำนรักไทย หมู่บ้านแสนน่ารักและเป็ นเอกลักษณ์ท่สี ดุ ด้ วยที่แห่งนี้เคยเป็ นที่อยู่ของอดีต
ทหารจีนก๊กมินตั๊ง จึงทาให้ บรรยากาศของสถานที่แห่ งนี้น้ันเหมือนราวกับไม่ได้ อยู่ประเทศไทย ให้ ท่านได้
เก็บภาพบรรยากาศของบ้ านรักไทยอย่างไม่รีบเร่ง

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำรสไตล์จีน-ยูนนำน

แวะ ภู โ คลน แหล่ งธรรมชาติ ท่ีอุดมไปด้ วยแร่
ธาตุ ท่ีมี ป ระโยชน์ ต่ อ ผิ ว พรรณมนุ ษ ย์ โดยที่ภู
โคลนแห่ งนี้ น้ั น มี แ ร่ ธ าตุ ห ลายชนิ ด ที่เ ทีย บเท่ า
โคลนจากทะเลสาบเดดซี ท่ี โ ด่ ง ดั ง โดยท่ า น
สามารถเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ท าจากโคลน
ธรรมชาติ เพื่อบารุงผิวพรรณของท่านได้

พาท่านแวะถ่ายรูปเล็กน้ อยที่ สะพำนซู ตองเป้ สะพานไม้ ไผ่ยาวร่วม 500 เมตร ซึ่งถือว่ายาวที่สดุ ในประเทศ
ไทย คาว่าซูตองเป้ แปลว่า ความสาเร็จ จนมีความเชื่อว่าถ้ าอยู่บนสะพานและอฐิษฐานและจะสมหวัง

จากนั้น พาท่านสู่ บ้ำนจ่ ำโบ่ หนึ่งในชุมชนชาวเขา โดยจะ
มีสนิ ค้ าของชาวบ้ านขายเล็กๆ น้ อยๆ แต่ท่โี ด่งดังที่สุดคือ
ร้ านก๋วยเตี๋ยววิวร้ อยล้ าน ที่โดดเด่นด้ วยการนั่งทานห้ อย
ขาพร้ อมชมวิวสุดลูกหูลูกตา หรือจะลิ้มลองกาแฟ ก็ให้
ท่านได้ อสิ ระเลือกอุดหนุนได้

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร
มุ่งหน้ าสู่เมืองปาย อีกหนึ่งสถานที่สดุ โรแมนติกที่ปัจจุบัน
อั ด แน่ น ไปด้ ว ยร้ านกาแฟเก๋ ๆ และร้ านรวงต่ า งๆ ที่
ตกแต่งอย่างสวยงามในแบบพื้นเมือง พาท่านชม วัดน้ ำฮู ้
เป็ นวั ด ที่ เ ก่ า แก่ ท่ี สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของเมื อ งปาย เป็ นที่
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท าด้ ว ยโลหะทอง
สัมฤทธิ์อายุราว 500 ปี และยังมีเจดีย์สีทองที่เชื่อกันว่ า
เป็ นที่เก็บพระเกษาของพระนางสุพรรณกัลยาอีกด้ วย

เข้ าชม บ้ำนสันติชล ชุมชนที่ตกแต่งจาลองแบบวัฒนธรรมจีน -ยูนนาน ซึ่งเคยมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้
ภายในจะมีบ้านดินสีส้ม แสดงถึงภูมิปัญญาของคนจีนในสมัยนั้น และยังมีสินค้ าและของที่ระลึก จาหน่าย
โดยเฉพาะชา ที่ถือเป็ นสินค้ าขึ้นชื่อของบ้ านสันติชลแห่งนี้

เข้ าสู่ตัวเมืองปาย พาท่านเดินที่ ถนนคนเดินเมือ งปำย
ลโลว์ไลฟ์ พร้ อมชมวิถีชีวิต กับบรรยากาศสุดฟิ น เคล้ ากับ
อากาศที่เย็นสบาย ตลอดสองข้ างทางจะมีชาวเมืองปาย
นาสินค้ า อาหาร มาจาหน่ายกันอย่างเนืองแน่น รวมไปถึง
ในปั จ จุ บั น ยั ง มี ร้ า นกาแฟ และร้ า นขนมเกิด ขึ้ นมาอีก
มากมายให้ ท่านได้ เลือกอย่างอิสระ
เย็น อิสระอำหำรเย็น ณ ถนนคนเดินเมืองปำย
ที่พกั โรงแรมเดอะ ฮำร์ท ออฟ ปำย รี ส อร์ท หรื อ
เทียบเท่ำ
วันที่ 3

จุดชมวิวหยุนไหล • ตลำดเช้ำเมืองปำย • เจดียพ์ ระธำตุแม่เย็น • สวนพระอินทร์ กะเหรี่ยงคอ
ยำว • ร้ำนกำแฟ Coffee In Love • สะพำนประวัติศำสตร์ท่ำปำย • สนำมบินนำนำชำติเชียงใหม่
 (-/กลำงวัน/-)

05.30

(ไม่บงั คับ) พาท่านชมสู่ จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ นึ ที่สวยงามที่สดุ ของเมือง
ปาย โดยคาว่าหยุนไหล ในภาษาจีนแปลว่าหมู่เมฆที่มารวมกัน ที่นอกเหนือจากมีความหมายเกี่ยวกับทะเล
หมอกแล้ ว ยังมีความหมายกลายๆ ว่าคนจีนยูนนานที่อพยพมาจากหลายทิศทางแต่กม็ ารวมตัวกันที่ปาย

เช้ำ

อิสระอำหำรเช้ำ ณ ตลำดเช้ำเมืองปำย

เพื่ออรรถรสและบรรยากาศอย่างเต็มที่ ให้ ท่านได้ เลือก
รับประทานอาหารเช้ าอย่างอิสระที่ ตลำดเช้ำเมืองปำย
ที่มีอาหารเช้ าพื้นเมืองให้ ท่านได้ เลือกกันอย่ างมากมาย
อาทิ ข้ าวเหนียวห่ อใบตอง โจ๊กสมุนไพร ไส้ อ่ัว และอีก
มากมาย รวมถึงเครื่องดื่มยามเช้ า ไม่ ว่าจะเป็ นชา หรือ
กาแฟ ก็มีให้ ท่านเลือกสรร

สักการะ เจดียพ์ ระธำตุแม่เย็น เจดีย์ทรงระฆัง ยอดฉัตร
แบบพม่ า ไม่ ป รากฏว่ า สร้ างโดยใคร และเมื่ อ ไหร่
นอกจากนั้นยังมี พระพุทธโลกุตระมหามุนี พระพุทธรูป
ปางมารวิชัยสีขาว ประดิษฐานอยู่ บนยอดเขาที่มีบันได
กว่า 300 ขั้น ให้ ท่านสามารถขึ้นไปสักการะได้

พาท่า นชม หมู่ บ ำ้ นกะเหรี่ ย งคอยำว สวนพระอิ นทร์
หนึ่ ง เดี ย วในเมื อ งปาย โดยจะมี ช าวบ้ านที่ เ ป็ นชาว
กะเหรี่ ย งคอยาวที่พ บได้ ใ นจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน โดย
บริเวณนี้ยังมีจุดจัดจาหน่ายสินค้ าท้ องถิ่น งานหัตถกรรม
และของที่ระลึกที่ล้วนเป็ นของทามือจากชาวบ้ าน

พาท่า นเช็คอิน ชิคๆ ที่ ร้ำนกำแฟ Coffee In Love ร้ า นสุดน่ า รั ก ลัญ ลักษณ์ ของปาย ซึ่งนอกจากที่จะมี
เครื่องดื่ม ของทานเล่น และอาหารแล้ ว ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ อยู่มากมาย ถือแก้ วกาแฟพร้ อมถ่ายรูปกับวิว
ต่างๆ บริเวณร้ าน รับรองว่าได้ รูปสวยๆเก็บไว้ เป็ นที่ระลึกอย่างแน่นอน

แวะถ่ายรูปที่ สะพำนประวัติศำสตร์ท่ำปำย ที่สร้ างขึ้นใน
สมัยสงครามโลกครั้ งที่ 2 โดยกองทัพญี่ ปุ่ น เพื่อใช้ สา
เลียงอาวุธและเสบียงข้ ามแม่นา้ ปาย แต่เดิมทาจากไม้ แต่
ว่ าเกิดอุทกภัยใหญ่ ทาให้ สะพานเสียหาย ทางการจึงทา
เรื่องของสะพานเหล็กนวรัฐจากเชียงใหม่มาใช้ แทน
ก่อนมุ่งหน้ ากลับสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทาการเช็คอิน
โหลดสัมภาระ

19.15 น.
20.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้ วยเที่ยวบิน VZ109
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจมิรูล้ ืม

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

รถ

จานวน

เที่ยวบิน

VZ100/VZ109
VZ100/VZ109
VZ100/VZ109
VZ100/VZ109

( ศ ) 20 พ.ย. 63

22 พ.ย. 63

รถตู้ 8 ที่นั่ง

14+1

( ส ) 28 พ.ย. 63

30 พ.ย. 63

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

( ส ) 5 ธ.ค. 63

7 ธ.ค. 63

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

( ส ) 10 ธ.ค. 63

12 ธ.ค. 63

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

** การันตีเดินทางตั้งแต่ 8 ท่ านขึน้ ไป**

ราคาต่ อท่ าน/ พักเดี่ยวเพิม่
ไม่ มีราคาเด็ก

7,999
7,999
9,799
8,699

1,500
1,500
1,500
1,500

อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 20 กก.
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าธรรมเนียม
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ า มัด จ าตั๋วเครื่ องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

