
 

  

2TH019: ทวัร์ทะเลบัวแดง บงึหนองหาน - เชียงคาน ภหูลวง ภเูรือ  
4 วัน 2 คืน (VAN) 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

21.00 น. จดุนดัพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้าสู่ จ.
ขอนแก่น 

21.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

 
 

 

 

 

 

05.00 น. เดนิทางถึง จ.ขอนแก่น ให้ทา่นได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า 
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (ไขก่ะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหม ูฯลฯ) 
น าทา่นเดนิทางไปชม ทะเลบัวแดง ณ บึงหนองหาน  
(ลงเรือที ่ท่าเรือบา้นเดียม ต.เชียงแหว อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี) 
น าทา่นลงเรือล่องเรือชมทะเลบัวแดง ด้วยเรือขนาด 15 ท่ีนัง่ (มีชูชีพส าหรับผู้โดยสารทกุท่าน) ใช้เวลา
ลอ่งเรือประมาณ 1.30 ชม 

  ทะเลบัวแดงบวัแดง หรือ บวัสาย จะบานตัง้แต่เช้า จนถึงประมาณ 10 โมงก็จะเร่ิมหบุ ดงันัน้ช่วงเช้าจะเป็นเวลาทีเ่รา
  จะไดเ้ห็นบวัแดงบานสะพรัง่ ระรานตา ถา้โชคดีจะมีหมอกใหเ้ห็นดว้ย ชมความสวยงามท่ามกลางดอกบวัสีแดง พร้อม
  ถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลึกกนัจใุจแลว้เรือก็จะว่ิงกลบัมาส่งเราทีท่่าเรือ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นเดนิทางตอ่สู่ อ.เชียงคาน 

น าทา่นเดนิทางไป วัดพระบาทภูควายเงนิ สกัการะรอยพระพทุธบาท และชมความนา่รักของกระตา่ยป่า
ตวัน้อยท่ีอยูภ่ายในบริเวณวดั 
“พระพุทธบาทภคูวายเงนิ”โบราณสถานเก่าแก่ทางพระพทุธศาสนาอีกแห่งหน่ึง ในอ าเภอเชียงคานจงัหวดัเลย ถือเป็น 
ศาสนสถาน ศกัด์ิสิทธ์ิ ส าคญัทีอ่ยู่คู่บา้นคู่เมืองเชียงคานมานาน แต่อดีตซ่ึงในครัง้เก่าก่อนเชื่อกนัว่า ใครก็ตามทีจ่ะมาถึง
วดัพระพทุธบาทภูควายเงินได ้ตอ้งเป็นผูที้มี่บญุวาสนาจริงๆ เท่านัน้ ส่วนคนทีมี่บญุหรือมีวาสนาไม่ถึงก็จะมีเหตแุละอปุ

วันแรก  กรุงเทพฯ - ขอนแก่น 

วันท่ีสอง ขอนแก่น - กุมภวาปี - ทะเลบัวแดง - เชียงคาน - วัดพระบาทภูควายเงนิ - วัดศรีคุณเมือง - 
แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝ่ังแม่น า้โขง - ถนนคนเดินเชียงคาน 



 

  

สรรค์ต่างๆ ท าใหม้าไม่ได้ทัง้ทีต่ ัง้ใจไวอ้ย่างเต็มทีแ่ลว้ก็ตาม ส าหรบัส่ิงทีน่่าสนใจ ในบริเวณวดัพระพทุธบาทภูควายเงิน
แห่งนี ้ก็คือ รอยพระพทุธบาททีป่ระดิษฐานอยู่บนหินลบัพร้า (หินลบัมีด) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรอยแตก แต่ไม่มีอกัษรจารึก
ขนาดกวา้งประมาณ 1 ศอก ยาวประมาณ1 วา รูปลกัษณะเหมือนรอยพระพทุธบาทจริง และไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็น
โบราณสถานแลว้ เมื่อวนัที ่8 มีนาคม พ.ศ.2478 นอกจากนีย้งัมีพระเจ้าใหญ่พทุธฉพัรรณรงัสีพระพทุธ รูปปนูป้ันสีขาว
องค์ใหญ่และตามพระวรกายยงัประดบัดว้ยกระจกเงาช้ินเล็กๆ ใหไ้ดส้กัการะและส่ิงทีโ่ดดเด่น สะดดุตาต่อผูม้าเยือนอีกส่ิง
หน่ึงก็คือ ปนูป้ันรูปควายเงินทีต่ ัง้อยู่บริเวณลานจอดรถทางเขา้วดันัน่เอง 

  น าทา่นชม วัดศรีคุณเมือง ซึง่เป็นวดัคูบ้่านคูเ่มืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัฝีมือ 
  ชา่งไม้สมยัโบราณ 
15.30 น. น าทา่น Check in เข้าท่ีพกั ห้องแอร์ ทีวี น า้อุ่น (พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
16.00 น. เดนิทางไป แก่งคุดคู้ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคดุคู้  เลือกซือ้ของฝากจากเชียงคาน เชน่  
  มะพร้าวแก้ว ผ้าหม่นวม ฯลฯ  
  น าทา่น ล่องเรือเลียบฝ่ังแม่น า้โขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดนิในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน 
18.00 น. อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดนิเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ท่ีเตม็ไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ นา่รักในแบบของ
  เชียงคาน 
 
 

 

 

 
05.30 น. น าทา่นเดนิทางไป ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ภูทอก จดุชมทะเลหมอกและพระ

อาทิตย์ขึน้ของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
รับประทานอาหารเช้า (3) ณ โรงแรมที่พัก หรือตลาดเช้าเชียงคาน 

  น าทา่น Check out ออกจากท่ีพกั เดนิทางสู ่อ.เมืองเลย 
 แวะเตมิคาเฟอีนและขนมหวาน กนัท่ี Crystal Box Coffee ร้านกาแฟเก๋ไก๋ นา่รักๆ มีเมนขูองหวานแนะน า

ก็คือ Greentea Honey Toasts สตูรเฉพาะของทางร้าน ด้วยชาเขียวหอมๆ + น า้ผึง้แท้100% + เนย เสริฟ
ร้อนๆ กบัไอศครีม ทานคูผ่ลไม้สดเคลือบน า้ผึง้ ... ฟินได้อีก 

10.30 น. เดนิทางไป เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าภหูลวง มรกตแหง่อีสาน เพ่ือชมกล้วยไม้ป่า 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง 
  น าทา่นเดนิชมเส้นทางธรรมชาติ โคกนกบา ลานสุริยันต์โดยเดนิบนพืน้ราบเป็นวงกลม ระยะทาง 

 ประมาณ 2 กิโลเมตร ทา่นจะได้พบกล้วยไม้หายาก เชน่ รองเท้านารีปีกแมลงปอ รองเท้านารีอินทนท์  
 เอือ้งส าเภางาม และเมเปิล้แดง เป็นต้น 

วันท่ีสาม  ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - Crystal Box Coffee - เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภู
หลวง - อ.ภูเรือ - Route 21 



 

  

  น าทา่นเดนิทางไป อ.ภูเรือ 
16.00 น. แวะซือ้ของฝากของท่ีระลึก งานหตัถกรรม สินค้าพืน้บ้าน ณ Route 21 
17.00 น. น าทา่น Check in เข้าสูท่ี่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  พกัท่ี รังเยน็รีสอร์ท หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

 
 
 

05.30 น. เดนิทางไป จดุชมวิว อุทยานแห่งชาตภิูเรือ ชมหินพระศวิะ หินเตา่ หินพานขนัหมาก นมสัการ 
  พระพทุธรูปบนยอดภเูรือ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
  น าทา่น Check out ออกจากรีสอร์ท 

 น าทา่นเดนิทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง 
 วัดสมเด็จภเูรือม่ิงเมือง หรือชือ่เดิม วัดพระกร่ิงปรเมศร์ ตัง้อยู่ท่ามกลางทศันียภาพอนัสวยงามของขนุเขาทีข้ึ่น 
 สลบัซบัซ้อนกนัไปมาในอ าเภอภูเรือจงัหวดัเลย และเป็นทีป่ระดิษฐานขององค์พระพุทุธรูปพระพทุธเจ้าไภสชัยาครุุไวฑูรย
 ประภาจอมแพทย์หรือพระกร่ิงปวเรศส าหรบัวดัสมเด็จภูเรือม่ิงเมืองมีความโดดเด่นในเร่ืองของการออกแบบของตวั 
 อาคารทีมี่สถาปัตยกรรมศิลปกรรมและงานประติมากรรมทีมี่ละเอียดเป็นอย่างมากโดยตวัโบสถ์วิหารถูกสร้างดว้ยไม้สกัที่
 ถูกน ามาแกะสลกัไวอ้ย่างวิจิตรบรรจงทัง้หลงั..ซ่ึงสร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเทีย่วทีไ่ดข้ึ้นไปสกัการะเป็นอย่างมาก
 ส าหรบัพระนอนพระวิหารนาคหวับนัไดก็ถูกแกะสลกัมาจากหินหยกแม่น ้าโขงอีกดว้ย 

 เดนิทางไป วัดป่าห้วยลาด 
 วัดป่าห้วยลาด มีจุดเด่นที ่พระประธานสีขาวบริสทุธ์ิ สร้างดว้ยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระสพัพญัญูรู้แจ้งสามแดน 
 โลกธาต ุองค์ใหญ่ทีส่ดุ ซ่ึงงดงามปานเทวดาสร้างและศกัด์ิสิทธ์ิ ประดจุหลวงพ่อโสธร มีฉากหลงัเป็นภูเขาเยีย่มเทียม 
 ฟา้ มองเห็นม่านเมฆลอยระเร่ีย มากระทบพืน้ดิน 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางไป พพิธิภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ศกึษาประวตัิความเป็นมาอนัยาวนานของประเพณี
ผีตาโขน 

  น าทา่นเดนิทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมสัการองค์พระธาตศุรีสองรัก ซึง่ประชาชนชาวเลย และ 
  จงัหวดัใกล้เคียงให้ความนบัถือมาก 
  *ห้ามสวมเส้ือผ้าท่ีมีสีแดงท้ังข้างในและข้างนอก 

 เกร็ดความรู้เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ้าหมนั สร้างข้ึนสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิแห่งกรุงศรีอยธุยา 
และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสตันาคนหตุ(เวียงจนัทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตศุรีสอง
รกัสร้างข้ึนเพือ่เป็นสกัขีพยานในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างกรุงศรีอยธุยา และเวียงจนัทร์ กษัตริย์ทัง้สองพระองค์
 ทรงครองราชสมบติัตรงกบัสมยัทีพ่ม่าเรืองอ านาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพือ่ขยายอ านาจ สมเด็จพระมหา 

วันท่ีส่ี อุทยานแห่งชาตภิูเรือ - วัดสมเดจ็ภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - พพิธิภัณฑ์ผีตาโขน (วัด
โพนชัย) - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - ไร่ก านันจุล - กรุงเทพฯ 



 

  

 จกัรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมก าลงัเพือ่ต่อสูก้บัพม่า จึงทรงกระท าสตัยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล ้า
 ดินแดนของกนัและกนั และเพือ่เป็นทีร่ะลึกในการท าไมตรีต่อกนั จึงไดร่้วมกนัสร้างพระธาตศุรีสองรกั เพือ่เป็นสกัขี 
 พยาน ณ ก่ึงกลางระหว่างแม่น ้าน่าน และแม่น ้าโขง ซ่ึงเป็นรอยต่อของทัง้สองราชอาณาจกัร นอกจากนีภ้ายในพระ 
 ธาตศุรีสองรกัยงัมีพระพทุธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หวันาคปรกสร้างดว้ยศิลา องค์พระพทุธรูปสร้างดว้ยทอง 
 สมัฤทธ์ิ มีหนา้ตกักวา้ง 21 น้ิว สูง 30 น้ิว ทกุวนัข้ึน 12 ถึ15 ค ่า เดือน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรือ "ลูกผ้ึงลูกเทียน" จะ 
 ร่วมกนัจดังานสมโภชพระธาตข้ึุน โดยจะน าต้นผ้ึงมาถวายพระธาต ุซ่ึงถือเป็นประเพณีอนัศกัด์ิสิทธ์ิทีเ่กิดข้ึนประจ าทกุปี 

  น าทา่นเดนิทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ดา่นซ้าย น าท่านนมสัการพระพทุธชินราชจ าลอง ชมความ 
  สง่างามของวิหารท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

16.00 น. แวะซือ้ของฝากท่ี ไร่ก านันจุล 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (8) ณ สวนอาหารธาราดล 
23.30 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

สิน้สดุการให้บริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

04-07 ธนัวาคม 2562 6,900 6,700 1,500 
12-15 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,500 
19-22 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,500 
27-30 ธนัวาคม 2562 6,900 6,700 1,500 
28-31 ธนัวาคม 2562 6,900 6,700 1,500 

29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 6,900 6,700 1,500 
09-12 มกราคม 2563 6,500 6,200 1,500 
16-19 มกราคม 2563 6,500 6,200 1,500 



 

  

23-26 มกราคม 2563 6,500 6,200 1,500 
30 มกราคม - 02 กมุภาพนัธ์ 2563 6,500 6,200 1,500 

06-09 กมุภาพนัธ์ 2563 6,500 6,200 1,500 
13-16 กมุภาพนัธ์ 2563 6,500 6,200 1,500 
20-23 กมุภาพนัธ์ 2563 6,500 6,200 1,500 
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 6,500 6,200 1,500 
05-08 มีนาคม 2563 6,500 6,200 1,500 
12-15 มีนาคม 2563 6,500 6,200 1,500 
19-22 มีนาคม 2563 6,500 6,200 1,500 
26-29 มีนาคม 2563 6,500 6,200 1,500 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 
 
 

ลักษณะการเข้าพัก 
ราคาขึน้อยู่ กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 6,500 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 6,200 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 6,200 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 5,900 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,500 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 



 

  

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศVIP 9ท่ีนัง่พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกั2 คืนพกัห้องละ2-3 ทา่น  ( แอร์ + ทีวี + น า้อุ่น) 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ8มือ้ 

 คา่ลอ่งเรือทะเลบวัแดง 

 คา่ลอ่งเรือแมน่ า้โขง 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

สิ่งท่ีควรน าไป 

 เสือ้กนัหนาว หมวก และถงุมือ 
 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
 ครีมกนัแดด 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 
 



 

  

เงื่อนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัร์มาเตม็จ านวนแล้ว) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ 
 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู้  10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู้  13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 


