วันที่พิมพ์ : 15-11-2019 14:41:48

DE794 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ไหว้พระ 5 วัด 2 วัน 1 คืน (QV)

เดือน

กำหนดการ

ธันวาคม 2562

07-08 ธ.ค. 62 , 14-15 ธ.ค. 62 , 21-22 ธ.ค. 62 , 28-29 ธ.ค. 62

มกราคม 2563

04-05 ม.ค. 63 , 11-12 ม.ค. 63 , 18-19 ม.ค. 63 , 25-26 ม.ค. 63

กุมภาพันธ์ 2563

01-02 ก.พ. 63 , 08-09 ก.พ. 63 , 15-16 ก.พ. 63 , 22-23 ก.พ. 63 , 29 ก.พ.01 มี.ค. 63

มีนาคม 2563

07-08 มี.ค. 63 , 14-15 มี.ค. 63 , 21-22 มี.ค. 63 , 28-29 มี.ค. 63

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง

10.20 น.

เดินทางสู่ หลวงพระบาง โดย สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบิน QV634 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.20 น.

ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเที่ยวชมและทำบุญที่ วัดใหม่สุวันพูมาราม ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท
ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน
นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติ
นำท่านเที่ยวชมและทำบุญที่ วัดแสนสุขาราม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2261 ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน
100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้างวัดแสนได้รับการบูรณะ 2 ครั้ง โดยช่างสกุลลาว จุดเด่นคือ
พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่องค์เดียวภายในแขวงหลวงพระบาง
นำท่านเที่ยวชมและทำบุญที่ วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา
กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว
บริเวณตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำ
โขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่
3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมีช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า
เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย
ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค
ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม
จากนั้นนำเที่ยวชม วัดสิริมงคลไชยยาราม ตัววัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ศาสนสถานส่วนใหญ่ยังคงสภาพเดิม เล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างในปีพ.ศ. 2306 ในรัชสมัยพระเจ้าโชติกะกุมาร
สิมหรืออุโบสถมีลักษณะแบบหลวงพระบางโดยทั่วไป ได้รับซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2488
ช่างสกุลผู้รับหน้าที่ปฏิสังขรณ์ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
จึงทรงผลให้รูปทรงสถาปัตยกรรมของวัดนี้เป็นแบบผสมผสานตามไปด้วย
เห็นได้อย่างชัดเจนจากระเบียงโถงด้านหน้าเป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ทรวงทรงหลังคาเป็นแบบเชียงขวาง
และประดับตกแต่งด้วยกระจกสีโมเสกแบบเวียงจันทน์ หน้าจั่วประดับลวดลายสวยงาม
นำท่านสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง
สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.)
มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา
เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง
ชม พระอาทิตย์อัสดง และตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูงซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง
และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง
นำท่านเที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4
ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก
ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้
สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย
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ค่ำ

**อิสระรับประทานอาหารค่ำ**
ให้คุณได้เลือกลิ้มลองอาหารแบบท้องถิ่นในซอยถนนข้าวเหนียว (ตามรอย Amazing ของหลวงพระบาง)
หรือหาของอร่อยๆ เช่น ร้านอาหารฝรั่งเศส ร้านเท่ห์ แบบสไตล์ Chill out Restaurant is recommend
- ร้านอาหารบ้านโบราณ (Antique House Restaurant)
- ร้านอาหารฝรั่งเศส ชั้นดี ราคาถูก แนะนำ Dao Fa Bristo restaurant พ่อครัวฝรั่งเศส พูดลาว เมนูแนะนำ
ปลานิลแม่น้า โขง Filet แสนอร่อย พร้อม ของหวานอร่อย อีกมากมาย

ที่พัก

Villa Philaylack หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ

05.30 น.

นำท่าน ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง
ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป
ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอัน
สงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง
ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สำหรับตักบาตร ท่านละ 100 บาท ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์
จากนั้นนำท่านสัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ณ ตลาดเช้าหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดชุมชนเก่าแก่ เป็นที่จำหน่าย
พืชผักปลา และ ของป่าและของหายาก รวมถึงอาหารสำเร็จรูปลาว หลากหลายชนิด และของใช้ต่างๆๆอาทิ ผ้าทอมือ
ในรูปแบบต่างๆ ก็จะมีวางขายในตลาดแห่งนี้ และ ตอนท้ายตลาดทางออกริมแม่น้ำโขง ท่านจะได้พบกับร้านกาแฟ
ประชานิยมชิวๆ เสน่ห์แบบลาวที่ต้องห้ามพลาด

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง

13.05 น.

นำท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ โดย สายการบินลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV102

13.50 น.

เดินทางถึงสนามบินวัตไต หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะที่สนามบินวัตไต
จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นำท่านมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์
ชมศิลปะแบบล้านช้างและถ่ายรูปเลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย

16.30 น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินวัตไต

18.40 น.

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV445 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

07 - 08 ธันวาคม 2562
14 - 15 ธันวาคม 2562
21 - 22 ธันวาคม 2562
28 - 29 ธันวาคม 2562
04 - 05 มกราคม 2563
11 - 12 มกราคม 2563
18 - 19 มกราคม 2563
25 - 26 มกราคม 2563
01 - 02 กุมภาพันธ์ 2563
08 - 09 กุมภาพันธ์ 2563
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
29 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563
07 - 08 มีนาคม 2563
14 - 15 มีนาคม 2563
21 - 22 มีนาคม 2563
28 - 29 มีนาคม 2563

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
10,988
9,988
9,988
9,988
10,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
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พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,500
1,300
1,300
1,300
1,500
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300

ราคาทัวร์รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์(QV)
• รถตู้ปรับอากาศนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
• ที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ
• อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวประเทศลาวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
• มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
• ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทไทยประกันภัย
ราคาทัวร์ไม่รวม
• อาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกเหนือจากที่รายการรายการระบุไว้
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• ธรรมเนียมวีซ่า สำหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
• ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท
• ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สำหรับตักบาตร ที่เมืองหลวงพระบาง 100 บาทต่อท่าน
เงื่อนไขการจองทัวร์
• การจองทัวร์ ชำระท่านละ 2,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ
และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า
• ค่าทัวร์ที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
• เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จ
ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่า
บริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน
• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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• การขับรถในลาว จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่)
• ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง
และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
• การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม
และไม่สามารถรับประกันได้กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย
7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
• ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน
จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด
และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด
โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย
ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี
โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ
เงื่อนไขเพิ่มเติม
• อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์
ค่าจองทัวร์
• กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 8 ท่านขึ้นไป /ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบินหลวงพระบาง
กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ำมันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
• กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง มิฉะนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
• สายการบินมีนโยบายใน จำกัดน้ำหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม
ท่านต้องชำระค่าน้ำหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บ
• เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ
และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า
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