
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

04.00 น. พรอ้มกันที�ท่าอากาศยานดอนเมือง 
โดยมเีจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทกุท่าน

06.00 น. ออกเดินทางจากสนามบิน
               (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธาน ี 

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร
จากนั0น นําท่านเดินทางสู่ถ1านาค ีของดคู่ี ถ1านาคา

นาคี” ตั�งอยู่ทางฝ�� ง อ.บ้านแพง จ
ท่องเที�ยวน่าสนใจเชื�อมโยงความเชื�อในเรื�องพญานาคกับ
ถ'านาคาถ'านาคี มีลักษณะเป-นเพิงหินขนาดใหญ่และมี
ลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื�นผิวของหิน
นาคา) มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหิ
อีกทั�งหากเดินทางต่อไปอีกราวครึ�งกิโลเมตรก็จะมีจุดช
วิว “ผานาคี” เป-นจุดชมวิวแม่น'าโขงที�งดงามอีกด้วย
สาํหรับถ'านาคี ไข่พญานาค เศยีรพยานาค เป-นจุดท่องเที�ยวที�อยู่ในเสน้ทางเดินศกึษาธรรมชาติสายใหม ่ภู
ลังกาเหนือ หรือ เสน้ทางสายธรรม
ทางจะมจุีดน่าสนใจต่าง ๆ ให้เที�ยวชม 
(หัวภู)-หินพญาศรีสตัตนาคราช
พญานาค (องค์ที� 9) ที�เพิ�งค้นพบใหมล่่าสดุ
 
 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ •อุดรธาน•ีถ1านาคี
     

ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร์
โดยมเีจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 
ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่จังหวัดอุดรธานด้ีวยเที�ยวบนิ DD300
ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั�วโมง) 

อุดรธาน ี รบักระเป@าเรยีบรอ้ยแล้ว นําท่านเดินทางด้วยรถตู้ วไีอพี

กลางวัน ณ รา้นอาหาร 
ถ1านาค ีของดคู่ี ถ1านาคาสําหรับ “ถ1า

บ้านแพง จ.นครพนม เป-นแหล่ง
ท่องเที�ยวน่าสนใจเชื�อมโยงความเชื�อในเรื�องพญานาคกับ

ถ'านาคี มีลักษณะเป-นเพิงหินขนาดใหญ่และมี
ลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื�นผิวของหิน(คล้ายถ'า

มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน 
อีกทั�งหากเดินทางต่อไปอีกราวครึ�งกิโลเมตรก็จะมีจุดชม

เป-นจุดชมวิวแม่น'าโขงที�งดงามอีกด้วย
สาํหรับถ'านาคี ไข่พญานาค เศยีรพยานาค เป-นจุดท่องเที�ยวที�อยู่ในเสน้ทางเดินศกึษาธรรมชาติสายใหม ่ภู
ลังกาเหนือ หรือ เสน้ทางสายธรรม-สายพญานาค (ระยะทางประมาณ 12 กม
ทางจะมจุีดน่าสนใจต่าง ๆ ให้เที�ยวชม ได้แก่ น'าตกตาดโพธิ@-ถ'านาคี-วังนาคี-

หินพญาศรีสตัตนาคราช-ไข่พญานาค-หินโลมา (วาฬ) -เจดีย์กองขา้วศรีบุญเนาว์ และเศยีร
ที�เพิ�งค้นพบใหมล่่าสดุ 

ถ1านาค•ี บึงกาฬ     
      

อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร ์

300 

 
รบักระเป@าเรยีบรอ้ยแล้ว นําท่านเดินทางด้วยรถตู้ วไีอพ ี

สาํหรับถ'านาคี ไข่พญานาค เศยีรพยานาค เป-นจุดท่องเที�ยวที�อยู่ในเสน้ทางเดินศกึษาธรรมชาติสายใหม ่ภู
กม.) ในเสน้ 
-ผานาคี-หินสาลึคึ-ลานธรรม

เจดีย์กองขา้วศรีบุญเนาว์ และเศยีร

� (-/กลางวัน/เย็น) 
 



 

ได้เวลาสมควร เดินทางเข้าสู่ จ
คFา  �บรกิารอาหารเย็น ณ 
ที�พัก  โรงแรมเดอะวันระดับ 
 
 
 
04.30น.         พาทกุท่านชมพระอาทิตย์ขึ0นที� หนิสามวาฬ 

ด้วยภูเขาหนิทราย หนา้ผา ถ'า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนปBาที�อุดมสมบูรณ ์
ของอาสาปGาไม้ ภูสิงห)์ชม
ท
ร
ง
ม
น
ท
อ
ด
ตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเหน็คล้ายเป-นวาฬพ่อ แม ่ลกู ว่ายน'าด้วยกัน 
ให้ท่านถ่ายภาพแหง่ความประทับใจ 

 
เช้า บรกิารอาหารเช้าแบบท้องถิ�น 
จากนั0น เดินทางสู ่ถ1านาคาหรอื ถ1าพญานาค

นาคา มหีินและผนังถ'าดคูล้ายพญนาค ที�มรูีปทรงคล้ายพญานาคหรืองขูนาดใหญน่อนขดตัว โดยมสีว่น
สาํคัญ ๆ ทั�งสว่นหัว ลําตัว และเกล็ดพญานาค 
เรื�องเล่าเชื�อมโยงกับความเชื�อของถ1าแหง่นี0ว่า ถ1านาคาคานาคหรอืงูยักษ์ที�ถูกสาปใหก้ลายเปJนหนิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที�สอง ชมพระอาทิตย์ขึ0น ณ จุดชมวิวหนิสามวาฬ
� (SET BOX/กลางวัน/เย็น) 

     

เดินทางเข้าสู่ จ.บึงกาฬ 
บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

เดอะวันระดับ 4 ดาวจังหวัดบึงกาฬ หรอืเทยีบเท่า 

ชมพระอาทิตย์ขึ0นที� หนิสามวาฬ ณ ปGาสงวนแหง่ชาติปGาดงดิบกะลา ปGาภูสิงห์
ด้วยภูเขาหนิทราย หนา้ผา ถ'า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนปBาที�อุดมสมบูรณ ์

ชมหนิสามวาฬชมพระอาทิตย์ตกที�หิน หนิสามวาฬโดยมลัีกษณะเป-นภเูขาหิน

ก้อน มองจากทางอากาศจะเหน็คล้ายเป-นวาฬพ่อ แม ่ลกู ว่ายน'าด้วยกัน 
ให้ท่านถ่ายภาพแหง่ความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ขึ0น ตามอัธยาศยั 

แบบท้องถิ�น (ข้าวจี�+หมูปR0 ง) 
ถ1านาคาหรอื ถ1าพญานาคตั�งอยู่ในพื�นที�อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ

นาคา มหีินและผนังถ'าดคูล้ายพญนาค ที�มรูีปทรงคล้ายพญานาคหรืองขูนาดใหญน่อนขดตัว โดยมสีว่น
สาํคัญ ๆ ทั�งสว่นหัว ลําตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื�อของชาวบา้น
เรื�องเล่าเชื�อมโยงกับความเชื�อของถ1าแหง่นี0ว่า ถ1านาคาคานาคหรอืงูยักษ์ที�ถูกสาปใหก้ลายเปJนหนิ 

ชมพระอาทิตย์ขึ0น ณ จุดชมวิวหนิสามวาฬ•ถ1านาคา• ศาลปูGอือลือนาคราช

      
ปGาสงวนแหง่ชาติปGาดงดิบกะลา ปGาภูสิงหที์�นี�โดดเด่น

ด้วยภูเขาหนิทราย หนา้ผา ถ'า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนปBาที�อุดมสมบูรณ ์(เปลี�ยนยานพาหนะเปJนรถ
โดยมลัีกษณะเป-นภเูขาหิน

ก้อน มองจากทางอากาศจะเหน็คล้ายเป-นวาฬพ่อ แม ่ลกู ว่ายน'าด้วยกัน จากนั�น อิสระ

ตั�งอยู่ในพื�นที�อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ ถ'า
นาคา มหีินและผนังถ'าดคูล้ายพญนาค ที�มรูีปทรงคล้ายพญานาคหรืองขูนาดใหญน่อนขดตัว โดยมสีว่น

ตามจินตนาการและความเชื�อของชาวบา้น)ตามตํานาน
เรื�องเล่าเชื�อมโยงกับความเชื�อของถ1าแหง่นี0ว่า ถ1านาคาคานาคหรอืงูยักษ์ที�ถูกสาปใหก้ลายเปJนหนิ  

ศาลปูGอือลือนาคราช 

    



 

 
เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 
บ่าย แวะขอพรศาลปูGอือลือนาคราช ตํานานปูBอือลือที�ข้องเกี�ยวกับบงึโขงหลงนั�น เชื�อว่า เกิดจากการล่มเมือง

ของพญานาคซึ�งเกิดจากความรักที�ไมส่มหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทําใหเ้มอืงที�เจริญรุ่งเรืองล่ม 
สลาย บรเิวณแห่งนี�เดิมเป-นที�ตั�งเมอืง ชื�อรตัพานคร พญานาคผู้ถกูสาบแหง่บงึโขงหลง 
นําท่านล่องเรอืบึงโขงหลงไหว้ขอพรปูGอือลือวังปูBเจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิS 
 

คFา  �บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 
ที�พัก  โรงแรมเดอะวัน ระดับ 4 ดาวจังหวัดบึงกาฬ หรอืเทยีบเท่า 
 
 

เช้า  �บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 
จากนั0น นําท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานนํีาทกุท่านชมดินแดนอันศกัดิSสิทธิSวังนาคินทร ์คําชะโนดที�นี�เป-นปBาที�

มลัีกษณะเหมือนเกาะกลางน'าในอ่างเก็บน'ากุดขาม เต็มไปด้วยต้น
ชะโนด ปBาคําชะโนดเป-นสถานที� ๆ ปรากฏในตํานานพื�นบ้าน เชื�อ
ว่าเป-นที�สิงสถิตของพญานาค เจ้าปูBศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประทุมมา 
ภายในปBาชะโนดมีบ่อน'าอยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่า บ่อคําชะโนด 
เป-นน'าใต้ดินที� พุ่งไหลซึมตลอดเวลา ให้ท่านได้กราบขอพรสิ�ง
ศกัดิ@สทิธิ@เพื�อความเจริญรุ่งเรืองและบงัเกิดโชคลาภวาสนา 

 
เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารวีทแีหนมเนือง จ.อุดรธาน ี

ให้ท่านได้เลือกซื�อของฝากขึ�นชื�อของจังหวัดอุดรธานี ไมว่่า
จะเป-น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมยูอ เมี�ยงพัน
หอม กุ้งพันอ้อย และอื�นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนํา
ทกุท่านออกเดินสูส่นามบนิอุดรธานี  

20.35น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอรเ์ที�ยวบินที� 
DD311 
21.35น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

........................................................................................................... 

วันที�สาม บึงกาฬ•คําชะโนด •อุดรธาน ี   � (เช้า/กลางวัน/-) 
            



 

 

อัตราค่าบรกิารและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 
 

เริ�มเดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรบั
อากาศ จํานวน ราคาปกติต่อ

ท่าน ราคาเด็ก พักเดี�ยวเพิ�ม 

3 ม.ีค. 66 5 ม.ีค. 66 รถตู้ 8ที�นั�ง 16+1 9,999 9,999 2,000 
4 ม.ีค. 66 6 ม.ีค. 66 รถตู้ 8ที�นั�ง 16+1 9,999 9,999 2,000 

10 ม.ีค. 66 12 ม.ีค. 66 รถตู้ 8ที�นั�ง 16+1 9,999 9,999 2,000 
17 ม.ีค. 66 19 ม.ีค. 66 รถตู้ 8ที�นั�ง 16+1 9,999 9,999 2,000 

 

** การนัตตัี0งแต่ 9ท่านขึ0นไปออกเดินทางมหัีวหน้าทัวร ์ ** 
กรณกีรุป๊เดินทางไม่ครบตามจํานวน ขอสงวนสิทธิSเลื�อนวันเดินทาง 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
�ตัFวเครื�องบนิชั�นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป-นราคาตัFวพิเศษไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงหรอืเลื�อนวันเดินทางได้ หาก
ลกูค้ามคีวามประสงค์ที�จะเลื�อนวันเดินทางหรอือยูต่่อไมก่ลับพร้อมกรุ๊ป ลกูค้าจะต้องทําการซื�อตัFวเครื�องบนิใหม่
เท่านั�น 
�น'าหนักกระเปHาโหลดใต้ท้องเครื�องไมเ่กิน 20 กก. ถือขึ�นเครื�องไมเ่กิน 7 กก. 
�โรงแรมที�พัก2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณพัีก 3 ท่านจะเป-นที�นอนเสริม 
�อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิ@ในการสลับมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
�ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
�ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
�ค่าหัวหน้าทัวร์นาํเที�ยวตามรายการ 
�ประกันอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป-นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

เงื�อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทางไม่
รวมประกันสขุภาพและกันประกันโควิด-19 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
�ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที�

ไมไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 
�ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบติัภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถกู 

ปฏิเสธไมใ่ห้ออกและเขา้เมอืง จากเจ้าหนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงและเจ้าหนา้ที�กรมแรงงานทั�งที�เมอืงไทย และ
ต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

�ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหักณที�จ่าย 3% 

�ค่าทิปมัคคุเทศก์ , ไกด์ท้องถิ�น , คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 



 

*หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิ�มได้ตามสินน'าใจและความพึงพอใจของทุก
ท่าน* 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลิกทัวร ์
เอกสารที�ใช้ประกอบการเดินทาง  

• สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาํระค่ามดัจําทัวร์ท่านละ 5,000 บาท สว่นที�เหลือชาํระก่อนการ
เดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 

กรณยีกเลิก : 
• แจ้งยกเลิกหรือเลื�อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที�เกิดขึ�น อาทิ ค่ามดัจําตัFวเครื�องบนิ ,  

        รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที�พัก ,ค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยว ,  
        ค่าบริการ     

• แจ้งยกเลิกหรือเลื�อนวันเดินทาง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง 
อาทิ             ค่ามดัจําตัFวเครื�องบนิ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที�พัก  
          ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยว , ค่าบริการ 

• ในกรณชีาํระค่าทัวรเ์ต็มจํานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื�อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ@เก็บ
เงินค่าทัวร์ทั�งหมดโดยไมม่เีงื�อนไขใด ๆทั�งสิ�น 
 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั�งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากท่านชาํระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับใน
เงื�อนไขดังกล่าวทั�งหมดและไมส่ามารถเรยีกร้องใดๆได้ทกุกรณ ี

เงื�อนไขการยกเลิกทัวร์เป-นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื�อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสิทธิSเก็บค่าทัวรทั์0งหมด โดยไม่มเีงื�อนไขใด ๆ ทั0งสิ0น 

 
 
กรณเีจ็บปBวย : 

• กรณเีจ็บปBวย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที�ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้
ตามความเป-นจริง 

• ในกรณเีจ็บปBวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ@ในการคืนเงินทกุกรณ ี
เงื�อนไขอื�น ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ@ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (8 ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสยีหายต่าง ๆ ที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 



 

รายละเอียดเพิ�มเติม 
� บริษัทฯมสีทิธิ@ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี�เกิดเหตุสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  
� พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชนข์องผู้เดิน 

ทางเป-นสาํคัญ 
� ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สาย

การบนิยกเลิกบนิหรือเปลี�ยนแปลงเวลาบนิและเที�ยวบนิ ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบติัทางธรรมชาติ (ซึ�งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณทีี�เกิดเหตุสดุวิสยั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตัว ซึ�งไมไ่ด้เกิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณทีี�เกิดเหตุสดุวิสยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ,ไมท่าน
อาหารบางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป-นการชาํระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที�ยวเอง 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื�อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 
 

 


