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Tour Code: TMKBV-DD001 
 

ภาคใต.้.ท่องทะเลอนัดามนั 

กระบ่ี-ทะเลแหวก-ถ ้าพระนาง 3วนั 2คืน DD 
วดัถ ้าเสือ-น ้าตกรอ้น-สระมรกต-สสุานหอย-ท่องทะเลกระบ่ี4เกาะ-ทะเลแหวก 

เลน่น ้าด าน ้าชมปะการงั-เกาะปอดะ-ท่าปอมคลองสองน ้า 

 

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์DD และรถบัสปรับอากาศทีจั่งหวัดกระบี ่

พัก The Small Hotel Krabi 2 คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีเ่ดนิทาง  
12-14 เมษายน 2563  เทศกาลวนัสงกรานต ์                               13,900.- 
วนัแรกของการเดนิทาง                                                                              วนัอาทติยท์ี ่12 เมษายน 2563                                                                                                          
ดอนเมอืง-กระบี-่น้ําตกรอ้น-สระมรกต-สสุานหอย-อา่วนาง 

04.45 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมืองเที่ยวบนิในประเทศอาคารผูโ้ดยสาร 2 ชัน้ 3 แถว 14-

15 สายการบนินกแอร ์มัคคเุทศกแ์ละเจา้หนา้ทีส่่งกรุ๊ป คอยตอ้นรับท่านที่หนา้ทางเขา้เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ 

และอํานวยความสะดวกเรือ่งบัตรโดยสารทีน่ั่งและโหลดสมัภาระ แลว้เดนิเขา้สูป่ระตทูางออกขึน้เครือ่ง 

06.30 น. เหริฟ้าสู ่จงัหวดักระบี ่โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7910 

07.45 น. ถงึ ท่าอากาศยานกระบี ่ใหท้่านรับสมัภาระ แลว้นําท่านขึน้รถบัสปรับอากาศ เดนิทางท่องเทีย่วใน จ.กระบี ่  

09.00 น. เดนิทางสู่  น้ําตกรอ้น 1 ใน Unseen in Thailand สายธารน้ําอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลําน้ําเย็น ที่ท่าน

สามารถลงเลน่น้ําได ้เปรยีบเสมอืนสปาธรรมชาต ิใหท้่านมีเวลาพักผ่อน น่ังแช่เทา้ตามอสิระ จนถงึเวลา

นัดหมาย จากนัน้นําท่านสู ่สระมรกต ชมสระน้ําธรรมชาตสิเีขยีวมรกต ที่งดงามสมชือ่ ที่ร่มรื่นดว้ยพรรณ

ไมน้านาชนดิ เชญิท่านพักผ่อนหรอืจะลงเลน่น้ําในสระมรกตตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั(1) ทีร่า้นอาหาร  

13.30 น. เดนิทางสู ่สสุานหอย 40 ลา้นปี สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาต ิชมฟอสซลิหอยน้ําจืดที่สะสมทับถมกันนับ

ลา้นตวั กลายเป็นแผ่นหนิทีย่ืน่ลงสูท่ะเล ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีางดา้นธรณีวทิยา จงึกําหนด 

อายุใหม่เหลอืประมาณ 40-20 ลา้นปี 

15.00 น. นําท่านเทีย่วชม วดัแกว้โกรวาราม กราบสักการะขอพรพระประธาน ภายในวหิารที่สวยงาม แลว้นําท่าน

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึที ่อนุสาวรยีป์ูดํา ทีด่า้นหลงัเป็นฉากของเขาขนาบน้ํา สญัลกัษ์ของเมอืงกระบี ่ 

17.00 น. นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม The Small Hotel Krabi พักผ่อนตามอสิระ 
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คํา่ บรกิารอาหารคํา่(2) ทีร่า้นอาหาร  จากนัน้เชญิท่านพักผ่อนในยามคํา่คนื 

ทีพ่ัก โรงแรม The Small Hotel Krabi 

วนัทีส่องของการเดนิทาง                                                                              วนัจันทรท์ี ่13 เมษายน 2563                                                                                                                                                       
ท่องทะเลกระบี-่ถ้ําพระนาง-ทะเลแหวก-เกาะทับ-เกาะหมอ้-เลน่น้ํา-ดําน้ําชมปะการัง-เกาะปอดะ 

เชา้ ตืน่รับอรุณวนัใหม่ บรกิารอาหารเชา้(3) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําท่านเดนิทางสู ่หาดนพรัตนธ์ารา 

09.00 น. นําท่านลงเรอื สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ลําหรู ท่องทะเลกระบี ่ใหท้่านไดช้ืน่ชมกบัความงดงามของทะเล

กระบี ่ผ่านเกาะแกง่ตา่งๆ บรกิารท่านดว้ยน้ําดืม่เย็นๆ 

09.30 น. นําท่านสู ่หาดถ้ําพระนาง ชายหาดทีส่วยงามระดบัโลก ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ชายหาดทีส่วยงาม ชม ถ้ําพระ

นาง ถ้ําทีศ่กัดิส์ทิธิเ์ป็นทีนั่บถอืของชาวเรอื กราบสกัการะเพื่อความเป็นสริมิงคล ชมอ่าวไร่เลยต์ะวันออก

สถานทีปี่นหนา้ผาที่มีชือ่เสยีงระดับโลก ท่านจะไดเ้ห็นนักปีนผาที่มาทดสอบความสวยงามของหนา้ผา

หนิปูนแห่งน้ี 

10.30 น. นําท่านสมัผัสกบั ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ขึน้อยู่กบัสภาพน้ํา) สนัทรายทีเ่ชือ่มระหวา่งเกาะไก ่

เกาะทับและเกาะหมอ้ ซึง่เกดิขึน้ไดทุ้กวนั ใหท้่านเดนิเลน่บนสนัทราย เปรยีบเสมอืนท่านไดเ้ดนิอยู่กลาง 

ทอ้งทะเลอนัดามัน และพักผ่อนตามอสิระ 

11.00 น. นําท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทัง้ฝนและลม กัดกร่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่

จากนัน้นําท่านสู ่เกาะสี ่เชญิทุกท่านเลน่น้ํา ดําน้ําชมปะการัง ชมปลาทะเลที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสอืที่มี

มากมาย ปลานกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและปลาการต์นูทีอ่าศยัอยู่ในดงดอกไมท้ะเล 

กลางวนั นําท่านขึน้ เกาะปอดะ บรกิารอาหารกลางวนั(4) แบบปิกนกิ(อาหารกลอ่ง) ท่ามกลางบรรยากาศใตท้วิสน  

อากาศสบายๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสายลม หลงัอาหารเชญิท่านพักผ่อน หรอืเลน่น้ําทะเลบรเิวณเกาะปอดะ 

ตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

14.30 น. นําท่านขึน้เรอื สปีดโบ๊ท เดนิทางกลบัสูท่่าเรอื นพรัตนธ์ารา 

14.30 น. ขึน้รถบัสคนัเดมิ เดนิทางกลบัเขา้สูท่ีพ่ัก เชญิท่านพักผ่อนตามอสิระ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่(5) ทีร่า้นอาหาร หลงัอาหารเชญิท่านพักผ่อนไดต้ามอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรม The Small Hotel Krabi 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง                                                                            วนัองัคารที ่14 เมษายน 2563                                                                                                                                                      
ท่าปอมคลองสองน้ํา-วดัถ้ําเสอื-รา้นของฝาก-ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

เชา้ ตืน่รับอรุณวนัใหม่ บรกิารอาหารเชา้(6) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม แลว้เชญิท่านพักผ่อนตามอสิระ 

09.00 น. เดนิทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ํา ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศกึษาระบบนิเวศน์วทิยา ชม

ความสมบูรณข์องป่าชายเลน และพชืน้ํานานาชนิด ชมสายน้ําที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพเิศษ คอื เมื้อน้ํา

ขึน้จะเป็นน้ําเค็ม เมือ่น้ําลด จะเป็นน้ําจดืและมชีว่งทีเ่ป็นรอยตอ่ของสองน้ํา 

11.00 น. ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึทีข่ ึน้ชือ่ของ จ.กระบี ่อาท ิน้ําพรกิกุง้เสยีบ กะปิ ของทะเลแปรรูป

ตา่งๆ และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ ทีร่า้นศรกีระบี ่

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั(7) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. นําท่านเขา้สู ่วดัถ้ําเสอื ซึง่เป็นสํานักวปัิสสนาของท่านพระอาจารยจํ์าเนียร มคีวามร่มรืน่ดว้ยตน้ไมใ้หญ่นํา

ท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ํา และนมัสการเจา้แม่กวนอมิ ที่อยู่ภายในวัด นอกจากนัน้ยังมีถา้ต่างๆ

และทางเดนิขึน้สูย่อดเขา เพือ่ชมววิทัวทัศนข์องเมอืงกระบีท่ีส่วยงาม 

15.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานกระบี ่

16.30 น. ถงึ ท่าอากาศยานกระบี ่เช็คอนิสมัภาระ และรับบัตรขึน้เครือ่ง  

18.00 น. เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพโดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7915  

19.20 น. เดนิทางกลบัถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
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กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 
1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (มี

เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

12-14  เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต ์) 13,900 13,900 13,900 12,900 2,000 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์DD และรถบัสปรับอากาศทีจั่งหวัดกระบี ่

 
 

เอกสารประกอบการเดนิทาง 

1.สําหรับผูใ้หญ่ บัตรประชาชนตวัจรงิ หรอืใบขบัขีต่งัจรงิ เพือ่ใชเ้ช็คอนิบัตรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

2.สําหรับเด็ก บัตรประชาชนตวัจรงิ หรอืสําเนาใบสตูบิัตร เพือ่ใชเ้ช็คอนิบัตรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสําหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถ่ายรูป,โทรศพัทม์อืถอื,แบตสํารอง,ทีช่ารต์โทรศพัท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,ชดุเลน่น้ําและชดุเปลีย่น 

3.ของใชส้ว่นตวัท่าน อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพสูระผม,ครมีตา่งๆ(สําหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.คา่รถบัสปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ํานาญทาง 

2.คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ดอนเมอืง-กระบี ่สายการบนินกแอร ์ชัน้ประหยัด Economy Class  20 กโิล 

   คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กระบี-่ดอนเมอืง สายการบนินกแอร ์ชัน้ประหยัด Economy Class  20 กโิล 

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

4.คา่อาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

5.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

7.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

8.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

9.คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาลในกรณีที่เกดิ 

   จากอบุัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

10.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชําระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอทุยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของท่าน 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ทําการจองทัวรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ สําหรับการ 

   ออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน และ ทําการชําระคา่มัดจําทัวร ์ท่านละ 5,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจอง 

   ทัวร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

2.การจองทัวรแ์ละการสํารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ ์ก็ตอ่เมือ่มกีาร วางเงนิมัดจํา เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยนัการ 

   จองทัวร ์จงึจะถอืวา่ไดทํ้าการจองทัวรแ์ละสํารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ ์ทีน่ั่งจะไมถู่กตดั 

3.กรุณาสง่สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วนั เพือ่ใช ้

   สําหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สําหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

4.การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระกอ่นการเดนิทาง 15 วนัเป็นอย่างนอ้ย เน่ืองจากบรษัิทฯตอ้งสํารอง 

   คา่ใชจ้่ายตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพ่ัก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ ท่านยกเลกิ 

   ทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 



TM : ท่องทะเลกระบี-่ถ้ําพระนาง3วัน2คนื (เครือ่งDD)                                                                                                                   หนา้ 4 จาก 4 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจําทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจํานวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าชําระเงนิคา่ทัวรต์ามทีกํ่าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจําทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรุณาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 

   ตามทีกํ่าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทัวร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาค่าน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้น้ีโดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็น 

   สําคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บั 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณภ์ัยธรรมชาตแิละเหตกุารณ ์   

   อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง บรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของทีม่คีา่ อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุัตเิหตจุากความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่าน 

   ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงชําระคา่มัดจําหรอืชําระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

*** สําหรับรายการทัวรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เน่ืองจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทํา

ใหห้อ้งพักในแต่ละที่ต่างกัน อาท ิเช่น หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรือหอ้งพัก 3 ท่าน(เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที่ตอ้งไดร้ับการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูสู้งอายุมีโรคประจําตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเองดว้ย เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ แตงโมทัวร ์จํากดั ขอขอบพระคณุท่านทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารท่องเทีย่วของทางบรษัิทฯ 

ในการพาท่านและครอบครัวเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี และหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ ท่านจะไดร้ับความสะดวกสบายและ

ประทับใจกบัการบรกิารในครัง้น้ี 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


