
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง: สิงหาคม - ธนัวาคม 2563 

(การนัตี 8 คน สามารถออกเดินทางได ้!!) 

 

 

 



 

 
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน 
 

19.00 น.  พร้อมกนัที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอาํนวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปล่ียงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 
 

19.30 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตูป้รับอากาศ หรือ มินิบัส  

 ( ในกรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกว่า 10 ท่าน บริษัทของปรบัเปลีย่นรถในการเดินทางเป็น มินิบสั จ านวน 25 ทีน่ัง่  

เพือ่ความสะดวกสบายในการเดินทาง )   
 

วนัที่สอง วดัจองค า- ปางอุ๋ง – บา้นรกัไทย – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – เขา้ที่พกั 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (1) แบบ BOXSET 
 

 นําท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วดัจองค า”เป็นวัดที่ ถูกสร้างข้ึนเป็นแห่งแรกของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอก

มานานนับร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้เป็น

พระอารามหลวงเม่ือปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับ

วัดจองคาํมีวัดอกีแห่งหน่ึงที่สร้างข้ึนไว้อยู่เคียง

คู่กนั ได้แก่ “วดัจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งน้ีมี

ลักษณะคล้ายกบัวัดแฝดเน่ืองจากต้ังอยู่ภายใน

เขตกาํแพงแก้วเดียวกัน โดยเม่ือเราหันหน้า

เข้าหาตัววัดก็จะเห็น “วัดจองกลาง” อยู่

ทางด้านขวามือ และ “วัดจองคํา” อยู่ทางด้านซ้ายมือ จากน้ันนําท่านเดินทางไปยัง  

“ปางอุ๋ง”มีช่ือเรียกเตม็ๆว่า โครงการพระราชดาํริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)มีสภาพภูมิประเทศ

เป็นทิวเขาสงูสลับซับซ้อน ภมิูทัศน์ที่เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็

คือ อ่างเกบ็นํา้หรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้

เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเหน็หมอกหนาลอยอยู่เร่ียผืนนํา้ มีหงส์ขาวและหงส์ดาํเป็นฉากหลัง 

อากาศเยน็สบาย  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 
 

 

 



 

 
 

 

บ่าย จากน้ันเดินทางไป “บา้นรกัไทย”ที่ น่ีเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้าน

ยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบ

จีนยูนนาน มีบ้านเรือนที่ทาํจากดินให้ได้ชม ผลิตภัณฑท์ี่ข้ึนช่ือของหมู่บ้านน้ีจะเป็นชา เช่น ชา

ชิง ชิง ชาอู่หลง เนือ่งจากวา่ในบริเวณน้ีอากาศหนาวเยน็เกือบตลอดทัง้ปี สามารถปลกูชาและ

พืชเมืองหนาวไดดี้ นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวบ้านรักไทยในตอนเช้าและมักจะจัดเป็น

โปรแกรมถดัจากปางอุง๋ เน่ืองจากสองที่น้ีไม่ไกลจากกนัมาก ถ้ามาถึงบ้านรักไทยช่วงที่ไม่สาย

มากจะมองเหน็หมอกอยู่เหนือทะเลสาบและปกคลุมในหมู่บ้าน คล้ายกบัที่ปางอุง๋ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน”เป็นถนนคนเดินสายเลก็ๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 

2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองคํา และโซนขายสินค้าทั่วไป 

จุดเด่นของถนนคนเดินน้ีคือสินค้าพ้ืนบ้านไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทาง

ฝั่งวัด กจ็ะคึกคักไปด้วยเหล่าพอค้าแม่ค้าที่มาจับจองนาํของมาวางขายมีทั้งอาหารพ้ืนเมือง

(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกนิอื่นๆ และในยามคํ่าคืนท่านจะได้เหน็

ความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดารอบๆ วัดจองคาํ ที่สวยงามมากๆ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการเดินชอ้ปป้ิง 
   

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 – 4 ดาว ( หอ้งพกั 2 – 3 ท่าน )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

วนัที่สาม ตกับาตรพระสงฆที์่สะพานซูตองเป้  - เดินชมตลาดเชา้ – ชมหมู่บา้นกระเหร่ียง 

        คอยาว บา้นหว้ยเสือเฒ่า–พระธาตุดอยกองมู–ชมวิวพระอาทิตยล์บัฟ้า 
 

 

05.00 น. จากน้ันนาํท่านไปตักบาตรตอนเช้า ที่ “ สะพานซูตองเป้”นบัวา่เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีย่าวทีส่ดุใน

ประเทศไทย โดยมีความกวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สะพานซูตองเป้ สร้างขึ้ น

ด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

วัสดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพ้ืนด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูส

มะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลาํนํา้แม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร

ออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา คาํว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) น้ันเป็น

ภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสาํเรจ็ สะพานแห่งน้ีจึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคาํอธิษฐาน

สาํเรจ็(พระสงฆ์จะบิณฑบาตบนสะพานทุกเชา้เวลา 6.30  -7.30 น.)   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนัน้นาํท่านไปเดินชม“ ตลาดเชา้แม่ฮ่องสอน” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของ

ชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้าให้เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ไข่กระทะ หรือกาแฟ

โบราณ อีกทั้งด้านหน้าตลาดกจ็ะมีชาวเขามาขายผัก ขายของป่า อีกโซนนึงของตลาดเช้าจะ

เป็นโซนอาหารแบบชาวบ้านมากินกัน ใครมาแม่ฮ่องสอนแล้วยังไม่ได้ลองทานอาหารแบบ

ชาวเขาชาวไทยใหญ่ ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆอิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการ

รบกวนเวลาในการเดินเล่นของท่านจากน้ันพาท่านเดินทางไปยัง “หมู่บา้นกระเหร่ียงคอ

ยาว บา้นหว้ยเสือเฒ่า”ต้ังอยู่ที่ตาํบลผาบ่อง 

ห่างจากตัวเ มืองประมาณ 6 กิ โลเมตร  

ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มร่ืน ระหว่าง

ทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วยต้นไม้และ

ฝายทดนํา้ที่มีนํ้าล้นหลายฝาย เพ่ือชมวิถีชีวิต

ของกระเหร่ียงคอยาว เลือกซ้ือของที่ระลึก

ต่างๆ ชิมมันเผา ข้าวโพดย่าง  ซ่ึงมีรสชาติ

หวานอร่อย ที่ น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหร่ียงคอยาว  และขาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ มี

เอกลักษณ์น่าสนใจ 



 

 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (3) 
 

บ่าย  จากน้ันนําท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยกองมู”เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุ

เจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จาํนวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูน้ี สามารถมองเหน็ภูมิ

ประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน นอกจากเหน็ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใน

มุมสูงได้ครอบคลุมแล้วยังเห็นแนวเทือกเขาถนนธงชัยสูงตระหง่านเป็นฉากหลังด้านทิศ

ตะวันออกได้อย่างงดงามจนมีนักเดินทางหลายคนบอกว่า “ถ้าไม่มาพระธาตุดอยกองมูเน่ีย 

ถือว่ายังมาไม่ถึงแม่ฮ่องสอน ” จากน้ันนาํท่านชมพระอาทิตยต์กดินช่วงน้ีสามารถเกบ็แสง

เยน็พร้อมกบัเหน็ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ 180 องศา ท่านจะได้สัมผัสความงดงามยามพระ

อาทิตย์ตกของเมืองแม่ฮ่องสอน  

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) 
  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 – 4 ดาว ( หอ้งพกั 2 – 3 ท่าน )  
 

วนัที่สี ่ น ้าตกผาเสื่อ - ถ ้าปลา - ซ้ือของฝาก – เดินทางกลบักรุงเทพ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร(5) 
 

นําท่านเดินทางไป “น ้ าตกผาเสื่อ”เป็น

นํ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีนํ้าไหล

ตลอดทั้งปี ต้นทางนํา้ตกมาจากแม่นํา้สะงา 

ไหลลงมาเป็นม่านนํา้ขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งนํา้

ด้านล่างแต่กระแสนํา้ไม่น่ิงไม่เหมาะกับการ

ลงเล่นนํา้  นํา้ตกผาเสื่อแห่งน้ีเราจึงสามารถ

พบฝงูปลาว่ายเวียนไป เพ่ิมความมีชีวิตชีวา

ให้กบันํา้ตกผาเสื่อแห่งน้ีจากน้ันนาํท่านไป  

“ถ ้ าปลา”ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็น

แอ่งนํ้าขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งนํา้มีนํา้ไหลออก



 

 
 

จากถํา้ใต้ภเูขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆ เน่ืองจากว่าภายในถํา้มีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหน่ึง กคื็อ บรรดาหมู่ปลาจาํนวนมาก

ที่มาอยู่อาศัยในถํา้ ปลาตัวโตๆ ที่อาศัยอยู่ในถํา้ปลา จาํนวนมากน้ันคือ ปลามุง ปลาคัง หรือ

ปลาพลวง เป็นปลามีเกลด็ขนาดใหญ่ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์ฟ และถึงแม้จะมีอยู่เป็นจาํนวน

มาก แต่กไ็ม่มีใครกล้าทําอันตราย เน่ืองจากมีความเช่ือว่าเป็นปลาเจ้า หากใครนําไป

รับประทานแล้วจะต้องมีอันเป็นไป ปัจจุบันบริเวณอุทยานถํา้ปลาได้รับการปรับปรุง เป็น

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะมาพักผ่อนที่วนอุทยานฯแห่งน้ีจากน้ัน

นาํท่านไปแวะซ้ือของฝาก ของที่ระลึก  
 

 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของทีร่ะลึกตามอธัยาศยั 
 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (6) 
 

ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยรถตูป้รับอากาศ หรือ มนิิบัส  

 ( ในกรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกว่า 10 ท่าน บริษัทของปรบัเปลีย่นรถในการเดินทางเป็น มินิบสั จ านวน 25 ทีน่ัง่  

เพือ่ความสะดวกสบายในการเดินทาง )   
 

 

...... น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

** เงื่อนไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอื

ว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัราค่าบริการ : สิงหาคม – ธนัวาคม 2563 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัที ่14 - 17 สิงหาคม 63 5,900 5,900 5,900 1,500 

วนัที ่21 - 24 สิงหาคม 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่28 - 31 สิงหาคม 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่04 – 07 กนัยายน 63 6,200 6,200 6,200 1,500 



 

 
 

วนัที ่11 – 14 กนัยายน 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่18 – 21 กนัยายน 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่25 – 28 กนัยายน 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่02 – 05 ตุลาคม 63  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่09 - 12 ตุลาคม 63  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่16 - 19 ตุลาคม 63  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่23 - 26 ตุลาคม 63  6,700 6,700 6,700 1,500 

วนัที ่30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่06 – 09 พฤศจิกายน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่13 - 16 พฤศจิกายน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่20 – 23 พฤศจิกายน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่27 - 30 พฤศจิกายน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่04 – 07 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่11 – 14 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่18 - 21 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่25 - 28 ธนัวาคม 63  7,900 7,900 7,900 2,000 

วนัที ่30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,000 

วนัที ่31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,000 

วนัที ่01 – 04 มกราคม 64  8,900 8,900 8,900 2,000 

**ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้** 

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คืน สาํหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาํหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอบัุติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  



 

 
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกาํกบัภาษี) 

 

เง่ือนไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 6 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้ น ทั้งน้ี 

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึนอาทิ ค่ามัดจาํรถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนัยึดเงินค่าทวัร ์50%และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

อาทิ ค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ชาํระค่าใช้จ่ายตามกาํหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจาํ 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนัมิฉะน้ันจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 

การช าระเงิน 

1. วางเงินมัดจาํภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์ 

2. ชาํระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชาํระเตม็จาํนวน 100% 

4. หากไม่ชาํระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจาํคืนได้ 

 

 

 

 

 



 

 
 

หมายเหตุ 
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้านตกท

ริปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการชาํระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจะไม่มีการคืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ันๆ  

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


