
  

      
      PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

💙 จงัหวดันครพนม 

 



  

 

 

วนัที ่1 : กรุงเทพฯ – นครพนม 

19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  
รถบสัปรบัอากาศ VIP มุง่หนา้สู ่จงัหวดันครพนม  
(30 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง) 

 

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครพนม ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (หากมา 
ชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ 
ไดท้ ัง้ส ิน้) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2   จงัหวดันครพนม– พระธาตมุหาชยั – พระธาตปุระสทิธิ ์– พระธาตุทา่น

อเุทน 

เชา้ เดนิทางถงึจังหวัดนครพนม แวะจุดพักรถใหทุ้กท่านไดท้ าธุระสว่นตัว 
บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
จากนัน้น าท่านสักการะ พระธาตุ ทัง้ 8 เพื่อความ เป็นสริมิงคลแกช่วีติ
ของทา่น 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

  11 กรงุเทพฯ-นครพนม     

2 
นครพนม – พระธาตุมหาชยั – พระธาตุ
ประสทิธิ ์– พระธาตทุา่นอุเทน  - ถนนเลยีบ

โขง 

   โรงแรมนครพนม 
หรอื เทยีบเทา่ 

3 

พระธาตุนคร–พระธาตุรุกขนคร– พระธาตุ

เรณู–พระธาตุพนม–พระธาตุศรคีุณ-น า
ท่านเดนิทางกลับถงึที่หมายโดยสวัสดิ
ภาพ  

    



  

   วดัพระธาตุมหาชยั ประดษิฐาน ณ วัดโฆษดาราม อ.ปลาปาก สรา้ง

เมื่อ พ.ศ. 2495 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีร ิกธาตุและพระอรหันต์

สารรีกิธาต ุพระธาตแุหง่นี้ เป็นพระธาตปุระจ าวันเกดิของผูท้ีเ่กดิวันพุธ

(กลางวัน)ภายในบรรจุพระอรหันตส์ารีรกิธาตุของพระอัญญาโกณ

ฑัญญะ  อานิสงสข์องการไหวพ้ระธาตมุหาชัย  ไดป้ระสบชัยชนะ ให ้

ชวีติมแีตค่วามรุง่โรจน ์

   การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกบวั ธปู 17 ดอก  

   เทยีน 2 เลม่ 

   คาถาบูชา : ทอ่งคาถาประจ าวันเกดิวา่ ปิ สมั ระ โล ป ุสตุ พุท 

   พระธาตุประสทิธิ ์พระธาตุประจ าวันเกดิของผูท้ี่เกดิวันพฤหัสบด ี

ประดษิฐาน ณ วัดธาตุประสทิธิ ์อ าเภอนาหวา้ เดมิเป็นเจดีย์เก่าแก ่

ช ารุดทรุดโทรม มีเถาวัลยป์กคลุม ภายในอุโมงคม์ีพระพุทธรูปเกา่แก่

หลายองค ์ตอ่มา พระธาตปุระสทิธิไ์ดรั้บการบรูณะ โดยเลยีนแบบพระ

ธาตุพนม ในปี พ.ศ. 2515 ไดน้ าพระอุรังคธาตขุองพระพุทธเจา้ และ

อรหันตธาตุรวม 7 องคม์าบรรจุไวใ้นองคพ์ระธาตุ เชื่อกันว่าผูท้ี่ไป

นมัสการพระธาตุ จะไดรั้บอานิสงส์ใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์ทางการงาน 

กา้วหนา้สมดงัประสงค ์

     การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้แีดง ธูป 19 ดอก  

เทยีน 2 เลม่ 

  คาถาบูชา : ทอ่งคาถาประจ าวันเกดิวา่ ภะ สมั สมั ว ิสะ เท ภะ 

กลางวนั   รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พระธาตุท่าอุเทน  พระธาตุประจ าวัน เก ิดของผูท้ี่ เก ิดวันศุกร ์ 

ประดษิฐานอยู ่ณ วัดทา่อเุทน อ าเภอทา่อเุทน ลกัษณะเจดยีจ์ าลองมา

จากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็ก และ สูงกว่าพระธาตุพนม ภายใน

บรรจุพระธาตุของพระอรหันต ์ซึง่พระอาจารย์ศรีทัตถ์ไดอ้ัญเชญิมา

จากเมอืงยา่งกุง้ พระธาตอุงคน์ี้มสี ิง่ทีต่รงกบัเทพประจ าวันศกุร ์คอืพระ



  

ธาตุหันไปทางทศิเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทศิประจ าของพระ

ศกุร ์เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ปนมัสการพระธาต ุจะไดรั้บอานสิงสส์ง่ผลใหช้วีติมี

แตค่วามรุง่โรจน ์เปรยีบเหมอืนพระอาทติยข์ ึน้ยามอรณุรุง่ 

   การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้ฟ้ีา (หรอืน ้าเงนิ)  
ธปู 21 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

    คาถาบูชา : ทอ่งคาถาประจ าวันเกดิวา่ วา โธ โน อะ มะ มะ วา 
   หลงัจากไดส้กัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิเ์รยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่

ถนนเลยีบชายโขง “สขุทีส่ดุ@นครพนม” บนถนนสนุทร วจิติร เก็บภาพ

ความประทับใจทีจ่ดุถา่ยภาพรมิฝ่ังโขง “ฮอดแลว้เดอ้นครพนม”  

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

พกัที ่  โรงแรมจงัหวดันครพนม หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่3   พระธาตนุคร–พระธาตรุุกขนคร– พระธาตเุรณู–พระธาตพุนม–พระ

ธาตศุรคีณุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสักการะ พระธาตุนคร  พระธาตุประจ าวันเกดิของผูท้ี่เกดิวัน 
เสาร์ประดิษฐานอยู่ที่ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อ าเภอเมือง
นครพนม สรา้งเสร็จเมือ่ปี พ.ศ. 2465 ภายในบรรจุสารรีกิธาตขุองพระ
อรหันต พรอ้มกับองคพ์ระพุทธรูปทองค า เงนิบรรจุผอบไมจ้ันทรแ์ดง 
และของมคีา่ตา่งๆ ทปีระชาชนผูม้จีติศรัทธาน ามาถวาย เชือ่กันว่าใคร
ไดไ้ปสักการะพระธาตุ จะไดรั้บอานิสงสส์่งผลใหม้ีบุญวาสนาเป็นเจา้

คนนายคน  
การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้มี่วง ธูป 10 ดอก  
เทยีน 2 เลม่       

    คาถาบูชา : ทอ่งคาถาประจ าวันเกดิวา่ โส มา ณะ กะ ร ิถา โธ 
  พระธาตมุรุกขนคร  พระธาตปุระจ าวันเกดิวันพุธกลางคนื ประดษิฐาน  

ณ วัดมรุกขนคร อ าเภอธาตุพนม สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2536 เนื่องใน

วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
ครองราชย์ครบ 50 ปี องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังสี่เหลี่ยม 
ลักษณะคลา้ยพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กกว่า และสูงประมาณ 40 
เมตร เชือ่กันว่าผูท้ี่ไปนมัสการพระธาตุ จะไดรั้บอานสิงสส์่งผลใหเ้กดิ
ค ว า ม ดี ค ว า ม ช อ บ  เ พิ่ ม ค ว า ม รั ก  ค ว า ม ส า มั ค ค ี 
การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกบวัเทยีน ธปู 12 ดอก  

    เทยีน 2 เลม่ 
     คาถาบูชา : ทอ่งคาถาประจ าวันเกดิวา่ คะ พุท ปัน ท ูทัม วะ คะ 

พระธาตเุรณู พระธาตปุระจ าวันเกดิวันจันทร ์ประดษิฐานอยู ่ณ วัดพระ 
ธาตุเรณู ใจกลางตัวอ าเภอเรณูนคร  โดยจ าลองมาจากพระธาตุพนม
องคเ์ดมิ แตเ่ล็กกวา่ ภายในเจดยีบ์รรจพุระไตรปิฎก พระพุทธรปูทองค า 



  

พระพุทธรูปเงนิ เพชรนิลจนิดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยา
และเจา้เมอืง รวมถงึส ิง่ของอืน่ๆ ทีช่าวบา้นบรจิาคเชือ่กนัวา่คนทีเ่กดิวัน
จันทรม์ักเป็นคนมเีสน่ห ์ใครไดก้ราบไหวจ้ะมรีปูงามผ่องใส เหมอืนแสง

จันทร ์ซึง่ตรงกบัลกัษณะของเทพประจ าวันจันทรน่ั์นเอง 
การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้ีเหลือง ธูป 15 
ดอก  เทยีน  2 เลม่ 

     คาถาบูชา : ทอ่งคาถาประจ าวันเกดิวา่ อ ิระ ชา คะ ตะ ระ สา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

พระธาตุพนม พระธาตแุห่งนี้เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิ "ปีวอก" และ 
"วันอาทติย"์  ภายในพระธาตุไดบ้รรจุอุรังคธาตุ(กระดูกส่วนหนา้อก)
ของพระพุทธเจา้ มคีวามศกัดิส์ทิธิม์ากใครไดม้าเทีย่วตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะ
มาเสรมิสริมิงคลใหก้ับตัวเองโดยเฉพาะคนที่เกดิ "ปีวอก" และ "วัน
อาทติย"์ 
การบูชา : ขา้วตอก ขา้วเหนียวป้ิง น ้าอบ ดอกไมส้แีดง ธูป 6 ดอก 

เทยีน 2 เลม่ 
คาถาบูชา : ทอ่งคาถาประจ าวันเกดิวา่ อะ วชิ ส ุนุต สา นุส ต ิ
พระธาตุศรคีูณ  พระธาตุประจ าวันเกดิของผูท้ี่เกดิวันอังคาร วัดพระ
ธาตุศรีคูณ มีลักษณะคลา้ยพระธาตุพนม ต่างกันที่ชัน้ที่ 1 มี 2 ตอน 
เป็นรูปสีเ่หลีย่มประดับรูปลายหนิป้ัน และชัน้ที่ 2 สัน้กว่าองคพ์ระธาตุ
พนม ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร 
และพระสังกัจจายนะ ตามต านานของพระธาตุองคน์ี้ มีกษัตรยินั์กรบ
เป็นผูก้อ่สรา้ง ตรงกบัลกัษณะของคนทีเ่กดิวันอังคาร ซึง่จะเป็นนักตอ่สู ้
มนี ้าอดน ้าทนเป็นเยีย่ม เชือ่ว่าหากใครไดไ้ปสักการะ จะไดรั้บอานสิงส์

ให ้มี ศั ก ดิ์ศ รีท วี คูณ  แล ะ เส ริมพลั ง นั ก สู ใ้ ห ้มี จ ิต ใ จ เ ข ม้ แข็ ง 
 

 

การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้ชีมพู ธูป 8 ดอก 
เทยีนขาว 2 เลม่  
คาถาบูชา : ทอ่งคาถาประจ าวันเกดิวา่ ต ิหัง จะ โต โร ถ ินัง 



  

ท าทุกทา่นแวะซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของทอ้งถิน่ สมควรแก่เวลา
น าทา่นเดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพ 

20.00 น.   ถงึทีห่มายโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

    

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

(พกักบัผูใ้หญ)่ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

07-09 ส.ค. 63 3,599 3,599 1,500 

11-13 ส.ค. 63 4,099 4,099 1,500 

14-16 ส.ค. 63 3,699 3,699 1,500 

21-23 ส.ค. 63 3,899 3,899 1,500 

28-30 ส.ค. 63 3,899 3,899 1,500 

04-06 ก.ย. 63 3,899 3,899 1,500 

11-13 ก.ย. 63 3,899 3,899 1,500 

18-20 ก.ย. 63 3,899 3,899 1,500 

25-27 ก.ย. 63 3,899 3,899 1,500 

02-04 ต.ค. 63 4,099 4,099 1,500 

09-11 ต.ค. 63 4,099 4,099 1,500 

16-18 ต.ค. 63 4,099 4,099 1,500 

23-25 ต.ค. 63 4,399 4,399 1,500 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ไกดน์ าเทีย่วและทปิพนกังานขบัรถ 

300 บาท / ทา่น 



  

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรืองดไปบางรายการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 

เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ท ัง้นี้จะ

ค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่น

การเดนิทางแลว้ 

 

 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 
ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การ

เจ็บไขไ้ดป่้วย) ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 

  

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที่
มไิดร้ะบุในรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1000 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 
   ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 

 

 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และมดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น พรอ้มส่งส าเนา

บัตรประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์2 วัน  หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตดัทีน่ั่งเพื่อใหล้กูคา้ท่านอืน่

ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



  

อยา่งนอ้ย 20 วนั (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการ

จ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) การเดนิทาง

ในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่

ครบจ านวนดงักล่าวบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ

เปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิการเดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุก

กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่น

ลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

ร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่ง

เกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการ
ใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 



  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผ ิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 

อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 



  

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing) 

 ไกดใ์สแ่มสตลอดเวลา 
 


