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เส้นทางการเดินทาง เช้า เท่ียง เย็น 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-พระธาตุเรณู-พระธาตุพนม- 

พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง-พญาศรีสัต  ตนาคราช-บึงกาฬ-หินสามวาฬ 
X   

วันที่ 2 ถ ้านาคา-ศาลปู่อือลือนาคราช-ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์    
วันที่ 3 ถ ้านาคี-สกลนคร-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ   X 

 

ทัวร์เที่ยวไทย สายมูเตลู  
ถ ้านาคา ถ ้านาคี  
สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน  
สายการบินนกแอร์ (DD)     TDGBKN-DD001  

           เร ิม่ตน้ 

12,900 
บาท/ทา่น 

 

ใชส้ทิธโิครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

จา่ยเพยีง 7,900 
บาท/ทา่น 

 

ไฮไลท ์

• ถ ้านาคา  • ถ ้านาคี 
สักการะ 3 พระธาตุ  • พระธาตุเรณู • พระธาตุพนม 
• พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง 
• ขอพรพญาศรีสัตตนาคราช • ชมหินสามวาฬ 
• ขอพรเจ้าปู่ออืลือ ณ ต้าหนักปูอ่ือลอื   
• ล่องเรือบึงโขงหลง เกาะดอนโพธิ์                         

เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2565 
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04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์โดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารท่ีนั่งและเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง 
07.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ โดยเท่ียวบินท่ี DD360 (DMK-SNO 07.00-08.10) 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน 
***ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื อน ้าหนักกระเป๋าก่อนเดินทาง 3 วัน (มี
ค่าใช้จ่าย) 

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินสกลนคร  น้าท่านขึ นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่จังหวัดนครพนม 
 น้าท่านสักการะ พระธาตุเรณู จ้าลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูป

ทองค้า พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงส่ิงของอื่นๆ ท่ี
ชาวบ้านบริจาคด้วแรงศรัทธา 

 จากนั นน้าท่านสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจ้าคนเกิด "ปีวอก" และ "วันอาทิตย์" ภายในพระธาตุได้บรรจุอุ
รังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื อท่ี 1)  
 เดินทางสู่ พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง บรรจุพระอุรังคธาตุ จากพระมหากัสสปะเถระผู้อัญเชิญมาจากชมพูทวีปเพื่อ

มาประดิษฐานท่ีภูก้าพร้า แต่ว่าไม่สามารถจะแบ่งพระอุรงัคาตุให้ได้ พระมหากัสสปะเถระจึงได้ เหาะกลับไป
อัญเชิญพระองัคารของพระพุทธเจ้าแบ่งมาให้แทน สร้างขึ นในสมัยพระยานันทเสนซึ่งเป็นกษัตริย์ครองเมืองศรี
โคตรบูรณ์ เดิมตั งดินแดนท่ีใต้ปากเซบั งไฟ ประเทศลาว ต่อมาหลังจากพระยานันทเสนทิวงคตได้เกิดโรคระบาดจึง
ได้ย้ายเมืองมาตั งเหนือพระธาตุพนมในดงไม้รวก จึงขนานนามเมืองขึ นว่า มรุกขนคร แล้วได้มีการสร้างพระธาตุ
น้อยเกิดขึ นเพื่อบรรจุพระองัคารของพระพุทธเจ้า ให้เป็นพระธาตุบริวารขององค์พระธาตุ 

 หลังจากนั นนาท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐาน
บนแท่นฐานแปดเหล่ียม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน ้าได้ แสดงถึงความเช่ือ
ความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝ่ังแม่น้าโขง 

 ชมพระอาทิตย์ตกท่ี จุดชมวิว หินสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเท่ียวที่น่าสนใจในพื นท่ีป่าภูสิงห์ ตั งอยู่ในอ้าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื นท่ีอนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซึ่งเต็มไปด้วย
กลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ท่ีสวยงามแปลกตาและถ ้ากระจายอยู่ท่ัวทั งพื นท่ี สามารถแวะชมได้หลายจุด รวมถึง
หินสามวาฬ ท่ีมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลท่ีเรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิว
นี เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่ม
วาฬท่ีมีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์
ขึ นในยามเช้า เบื องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถเท่ียวได้ตลอดทั งปี และ
ตลอดทั งวัน 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ร้านอาหาร (มื อท่ี 2)  
ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก BK PLACE หรือ THE ONE HOTEL หรือเทียบเท่า 
  
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื อท่ี 3) 
 น้าท่านเดินทางสู่ ถ ้านาคา ถ ้าสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานท่ีท่องเท่ียวที่มีต้านาน

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-พระธาตุเรณู-พระธาตุพนม-พระธาตุน้อยศรีบญุเรือง- 
                    พญาศรีสัตตนาคราช-บึงกาฬ-หินสามวาฬ 

วันที่ 2  ถ ้านาคา-ศาลปู่อือลือนาคราช-ล่องเรือเกาะดอนโพธิ ์
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ความเช่ือท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินท่ีพบภายในถ ้า ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขด
เลื อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ท้าให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดิน
ขึ น-ลง ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งช่ือ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั ง เนื่องจาก
อุทยานจ้ากัดจ้านวนนักท่องเท่ียวต่อวันไม่เกนิวันละ 350 คน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนวันเดินทางกรณีท่ีจ้านวน
นักท่องเท่ียวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจ้านวนแล้ว) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( มื อท่ี 4 ) 
 น้าท่านขอพร ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ต้าหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลงล่องเรือ สู่ 

เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 5-40นาที // รวมเวลาไป-กลับ ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง) 
ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ร้านอาหาร (มื อท่ี 5)  
ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก BK PLACE หรือ THE ONE HOTEL หรือเทียบเท่า 
  
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื อท่ี 6) 
 ออกเดินทางสู่ ถ ้านาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ฝ่ังนครพนม) ลักษณะของถ ้านาคีจะคล้ายกับถ ้านาคา มีเพิงหิน

ใหญ่มีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื นผิวของหิน ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไมไ่กลกัน ชาวบ้านและผู้ส้ารวจ
มองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทั งส่วนเศียรและล้าตัว ภายในถ ้านาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับ
นกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงูมากกว่า ขึ นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ด้านใน
สุดของถ ้าจะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอพร หากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว ผานาคี เป็นจุด
ชมวิวแม่น ้าโขงท่ีงดงาม มีจุดนั่งพักเป็นระยะ บางช่วงมีปีนบันไดสูงชัน จะมีป้ายท่องเท่ียวบอกเป็นจุดๆ ยังคงความ
เป็นธรรมชาติรายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว 
กรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึ นเขาทุกกรณี 

ส้าคัญ เอกสารที่ต้องใช้ส้าหรับขึ นถ ้านาคี  
หลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ท่ี ศบค. ก้าหนด  ( 2-3 เข็ม ) 
หรือ หลักฐานผลการตรวจเชื อ "ด้วยวิธีการ RT-PCR " หรือ "ATK ภายใน 48 ช่ัวโมง จากสถานพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชน" ท่ีรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ว่าไม่พบเชื อ (ผลเป็นลบ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื อท่ี 7)  
 ท่านเดินทางกลับสู่ สกลนคร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
17.40น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง เท่ียวบิน DD369 (SNO-DMK 17.40-18.45) 
18.45น. เดินทางถึงท่าอากาศดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร / เท่ียวบินเปล่ียนแปลง 
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค้านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3  ถ ้านาค-ีสกลนคร-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคา/ท่าน 

(พักห้อง 2-3 ท่าน) 
ราคาต่อท่าน 
รัฐจ่าย 40 % 

พักเด่ียว 
(ช้าระเพิ่ม) 

28-30 กรกฎาคม 2565 13,900 บาท /ท่าน 8,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
05-07 สิงหาคม 2565 12,900 บาท /ท่าน 7,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
12-14 สิงหาคม 2565 13,900 บาท /ท่าน 8,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
19-21 สิงหาคม 2565 12,900 บาท /ท่าน 7,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
26-28 สิงหาคม 2565 12,900 บาท /ท่าน 7,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
02-04 กันยายน 2565 12,900 บาท /ท่าน 7,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
09-11 กันยายน 2565 12,900 บาท /ท่าน 7,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
16-18 กันยายน 2565 12,900 บาท /ท่าน 7,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
23-25 กันยายน 2565 12,900 บาท /ท่าน 7,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
30กันยายน 2565 –  
02 ตุลาคม 2565 

12,900 บาท /ท่าน 7,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 

12-14 ตุลาคม 2565 12,900 บาท /ท่าน 7,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
13-15 ตุลาคม 2565  13,900 บาท /ท่าน 8,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
14-16 ตุลาคม 2565  13,900 บาท /ท่าน 8,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
21-23 ตุลาคม 2565 13,900 บาท /ท่าน 8,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
22-24 ตุลาคม 2565  13,900 บาท /ท่าน 8,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 
28-30 ตุลาคม 2565 13,900 บาท /ท่าน 8,900 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 

*กรุ๊ปออกเดินทาง ขั นต้่า 6-8 ท่าน* 
 
 
อัตรานี รวม 
1.บัตรโดยสารชั นประหยัด (ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง) 
2.รถน้าเท่ียว รถท้องถิ่น และเรือ ตามรายการท่องเท่ียว (แบบจอยทัวร์) 
3.โรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเด่ียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) 
แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมไม่มีหรือ
เต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ 
TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกท่ีนอน ทั งนี ขึ นอยู่กับรูปแบบการ
จัดห้องพักของโรงแรมนั นๆ 
4.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
5.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
6.มัคคุเทศก์ เดินทางพร้อมคณะ 
7.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ (รบกวนแจ้งก่อนท้าการช้าระเงิน) 
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อัตรานี ไม่รวม 
1.ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 
ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 550 บาทต่อเท่ียว 
(หากต้องการซื อน ้าหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน 3 วันท้าการ) 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคประจ้าตัว) ค่าอาหารส้าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส้าหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณี
ต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
3.ค่าใช้จ่ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้เดินทางเอง 
4.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส้าหรับชาวต่างชาติท่ีต้องช้าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
5.ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ้านวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน้า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้าน   
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วม 
คณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
4.ก้าหนดการนี อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน 
 ขณะนั น โดยค้านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ครบตามจ้านวนท่ีก้าหนด 
 
การจองทัวร์และส้ารองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย) 
1.กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง  
2.กรุณาส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต้่า 10 วัน   
3.รายการทัวร์เมื่อช้าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
4.ช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน ไม่มีการช้าระมัดจ้า 
5.ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางได้ 
6.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับล้าดับการเท่ียวเพื่อความเหมาะสม 
7.รับช้าระด้วยแอฟพลิเคช่ัน เป๋าตัง เท่านั น 
8.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 
 
หมายเหตุ* เมื่อลูกค้าด้าเนินการช้าระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทาง
ได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ นสุดลง และไม่สามารถน้ากลับมาใช้สิทธิได้ 
** กรณีรัฐบาลมีค้าส่ังระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเท่ียว โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน้าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก้าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเท่ียว พ.ศ.2563 
 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปล่ียนแปลง โดยมิได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค้านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 
ข้อแนะน้าสา้หรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1.กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
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3.ก่อนขึ น-ลงรถทุกครั ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข ้และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งดแจก    
   ขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 


