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เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก 
อุทยานมรดกอาเซียน “ขุนเขาแห่งป่าฝน” 
ONENESS WITH NATURE 
ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร ์ภู่เจริญ  
วันที ่22 – 24 กรกฎาคม 2565 (3วัน 2คืน) 
สายการบินไทยสมายล ์ 
(พระบรมธาตุไชยา – ป่าต้นน ้า บ้านน ้าราด – เข่ือนเช่ียวหลาน – อุทยานแห่งชาติเขาสก 
– สวนโมกขพลาราม – ชุมชนคลองน้อย)   
 

 
 
 
 
 
 
วันศุกรท์ี่ 22 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพ – สุราษฎรธ์านี– พระธาตุไชยา – สวนโมกขพลาราม (1)                                                   

05.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์B สายการบินไทยสไมลแ์อรเ์วย ์
เจา้หนา้ท่ีของสขุนิยมทวัรค์อยอ านวยความสะดวก 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดัสุราษฎรธ์านี โดย สายการบินไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ WE 251 

08.50 น  เดินทางถึง สนามบิน จ.สุราษฎรธ์านี เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู ้
น าท่านเดินทางสู่ จากนัน้เดินทางสู่ อ าเภอไชยา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) อดีตศนูยก์ลาง
อาณาจกัรศรีวิชยั แหล่งรวมอารยธรรม ศาสนาและวฒันธรรม 
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วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปชูนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมืองของ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เป็น
สถานท่ีบรรจพุระบรม สารีริกธาตขุองสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
และเป็นพทุธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ียงัคงรกัษาความ 
เป็นเอกลกัษณข์องช่างศิลปกรรมสมยัศรีวิชยัไวไ้ดส้มบูรณ ์วดัพระ
บรมธาตไุชยาจึงเป็นวดัท่ีมีความส าคญั เป็นหน่ึงในสามของ
โบราณสถานอนัศกัด์ิสิทธิ์ท่ีเคารพบูชาของภาคใต ้ไดแ้ก่ พระบรม
ธาตไุชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เจดียพ์ระมหาธาตวุดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จงัหวดันครศรีธรรมราช  และพระพทุธไสยาสนใ์น ถ า้คหูาภิมขุ บริเวณวดัคหูาภิมขุ จงัหวดั
ยะลา    
จากนัน้น าท่านสู่   สวนโมกขพลาราม หรือวดัธารน า้ไหล สถานปฏิบติัธรรมชัน้แนวหนา้ของเมืองไทย 
กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรูท้างพระพทุธศาสนา ท่ีมีผูศ้รทัธา
มากท่ีสดุแห่งหน่ึงในเมืองไทย ท่ีน่ีก่อตัง้ขึน้โดยท่านพทุธทาสภิกข ุ
เมื่อปี พ.ศ. 2475 มุ่งหมายเพือ่ใหเ้ป็นสถานท่ีแสวงหาความสงบและ
ศึกษาธรรม ดว้ยภายในอาณาบริเวณของสวนโมกขฯ์ มีความรม่รื่น 
เงียบสงบ เหมาะส าหรบัปฏิบติัธรรม กล่อมเกลาจิตใจ และศึกษา
พระพทุธศาสนา ทัง้ยงัมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบดว้ย
ภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมค าสอนในพทุธศาสนานิกายต่าง ๆ  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นพลบัพลาซีฟู๊ ด 

บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
ตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติเขาสก ลกัษณะเป็นภเูขาหินปนู ยอดแหลม แนวหนา้ผาสงูชนั กลางสายน า้
ของเข่ือนเชียวหลาน บรรยากาศสวยงามจนไดร้บัสมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย 
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 น าท่านสู่ ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน พรอ้มออกเดินทางโดยเรือหางยาว (ขนาด 20 ท่ีนั่ง)  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  

 ล่องทะเลสาบเขื่อนเชี่ยวหลาน ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพความงดงามท่ีธรรมชาติสรรสรา้งขึน้ มี
ภเูขาหินปนูสงูเด่นขนาดใหญ่จ านวนมากมาย ตัง้ตระหง่านชวนใหต่ื้นตาต่ืนใจ น า้ก็มีสีเขียวใสราวกบั
มรกต 

 เดินทางถึงท่ีพกั เดอะ ลากูนา เชี่ยวหลาน ตัง้อยู่ในอ่างเก็บน า้เข่ือนรชัชประภา อทุยานแห่งชาติเขาสก 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีวิวทิวทศันง์ดงาม แพท่ีพกัไดม้ีการออกแบบใหม้ีความสวยงาม มีความกลมกลืน
ไปกบัธรรมชาติ แต่มีอปุกรณอ์ านวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครนั อาทิ ทีวี เคเบิล้ทีวี  ตูเ้ย็นมินิบาร ์
เครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าน า้อุ่น และทกุหอ้งมพีืน้ท่ีระเบียงกบับนัไดลงเล่นน า้ท่ีไดม้าตรฐาน แต่มี
ขอ้จ ากดับางประการเกี่ยวกบัการใชไ้ฟฟ้าตามระเบียบของ
กรมอทุยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพ์ืช  ดงันี ้

  - ไฟฟ้าและเครื่องปรบัอากาศ เปิด 18.00  น. ปิด 06.00 น. 
  - สญัญาณมอืถือ ใชไ้ดเ้ฉพาะเครือข่าย AIS  และขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ (กรณีฉกุเฉิน สามารถใชโ้ทรศพัทด์าวเทียมได)้ 
  - สญัญาณ INTERNET และ WIFI ไม่เสถียร อาจจะใชไ้ดแ้ค่

บางช่วงเวลา 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รีสอรท์ท่ีพกั  

 ค ่าคืนนี ้ใครยังไม่ง่วง ขอเชิญมาล้อมวงคุย นานาสาระ สรุปความรู้ ความคิดที่ไดจ้าก
การเดินทางกันในวนันีกั้บ อาจารย ์ดร. วรภัทร ์ภู่เจริญ 

 
วันเสารท์ี ่23 กรกฎาคม 2565 เขื่อนรัชชประภา – หน่วยพทิักษป่์าห้วยถ า้จนัทร ์–ถ า้ปะการัง 

– เขาสามเกลอ       (2) 
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เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.30 น. ออกเดินทางสู่หน่วยพิทกัษ์ป่าหว้ยถ า้จนัทรเ์พื่อเดินป่าศึกษาพรรณไม้หายาก และสัตวป่์าหลายชนิด  
 ในเขตรกัษาพนัธุส์ัตวป่์าคลองแสง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ป่าดิบชืน้พืน้ใหญ่ ถา้โชคดีอาจเจอนกเงอืกขนาด

ใหญ่หายาก หนา้ตาประหลาด พรอ้มฟังเร่ืองราวสญัลกัษณข์อง “รกัแท”้ จากไกดท์อ้งถิ่น ระยะทางเดินป่า
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากนัน้นั่งแพไมไ้ผ่ชมความงามของทะเล 500ไร ่สีเขียวมรกต ชื่นชมกบัขนุเขา
หินปนูสลบัซบัซอ้นท่ีสงูเสียดฟ้า อวดสายตาผูม้าเยือนทกุท่าน 
ถ า้ปะการงั เขา้ชมความงามของถ า้ประเภทหินงอกหินยอ้ย ท่ีมีรูปรา่งสวยแปลกตาใหจ้ินตนาการไปตลอด
ทาง พรอ้มกบัการน าทางของไกดท์วัรใ์นพืน้ท่ี เหตท่ีุชื่อถ า้ปะการงัก็เพราะว่า มีลกัษณะคลา้ยปะการังโผล่ 
ขึน้มากลางถ า้ คาดว่ามีอายมุากกวา่ 400 ลา้นปี 

 

 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ แพท่ีพกั เดอะลากูน่า 
 หลงัอาหารพาท่านนั่งเรือชมบรรยากาศธรรมชาติของเข่ือนรชัชประภา

อีกฝ่ังนึง มุ่งหนา้สู่ น ้าตกบางหอย (ใชเ้วลานั่งเรือ1ชั่วโมง)น า้ตกใสไหล
เย็นท่ามกลางธรรมชาติท่ียงัสมบูรณใ์หท้กุท่านไดใ้ชเ้วลาสนกุสนานกบั
สายน า้ธรรมชาติอย่างเต็มท่ีผ่อนคลายอารมณก์บัสีเขียวของป่าไม ้

(กจิกรรมนีไ้ม่บงัคบัหากไม่ไปอิสระท่านพกัผ่อนในทีพ่กั) 
17.00 น. กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ท่านจะไดส้มัผสักบั

ธรรมชาติอนัแสนบริสทุธิ์ตลอดการล่องเรือ  และให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป
กับภูเขา 3 เกลอ หรือ กุ้ยหลินเมืองไทย ซึ่งถือว่าเป็นจดุยอดนิยมท่ี
นกัท่องเท่ียวตอ้งมาถ่ายรูปคู่ดว้ย จนกลายเป็นสญัลกัษณข์องเข่ือน
รชัชประภาแห่งนี ้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รีสอรท์ท่ีพกั  
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 ค ่าคืนนี ้ใครยังไม่ง่วง ขอเชิญมาล้อมวงคุย นานาสาระ สรุปความรู้ ความคิดที่ไดจ้าก
การเดินทางกันในวนันีกั้บ อาจารย ์ดร. วรภัทร ์ภู่เจริญ 

 
 

วันอาทิตย ์24 กรกฎาคม 2565   เขื่อนรัชชประภา – ป่าต้นน ้าบ้านน ้าราด – ชุมชนคลองน้อย – กรุงเทพฯ (3) 

 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ท่ีรีสอรท์ 

09.30 น.  น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  

10.10 น. เดินทางถึง ท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน ใหท้กุท่านแวะถ่ายภาพ ณ จดุชมวิวเข่ือนรชัชประภาเป็นท่ีระลึก 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ คุม้กะลาหวั 

12.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ป่าต้นน ้าบ้านน ้าราด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
  เดินทางถึง ป่าตน้น า้บา้นน า้ราด เป็นบ่อน า้ผดุใสท่ีสดุในประเทศไทย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีมี

ธรรมชาติสมบูรณอ์ย่างมาก ไฮไลทข์องท่ีน่ีก็คือ บ่อน า้ผดุกลางป่าตน้น า้ บา้นน า้ราด ที่ถกูสรา้งสรรคม์า
โดยธรรมชาติ น า้สีฟ้าใสจนสามารถมองเห็นพืน้ขา้งล่างไดด้ว้ยตาเปล่าอีกทัง้ยงัมีปลานอ้ยใหญ่อาศยัอยู่
เป็นจ านวนมาก ล่องเรือชมธรรมชาติและความงดงามของป่าตน้น ้าบ้านราด 
เดินทางสู่ อ.เมือง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
ชุมชนคลองน้อย อ.เมือง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นชมุชนท่ีใชช้วีิตริมสองฝ่ังคลองแบบ
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ดั่งเดิม ชมการสาธิตการฝึกลิง เพื่อการเกษตร การฝึกลิงเพื่อช่วยเก็บมะพรา้ว เป็นภมูิปัญญาท่ีควร
ถ่ายทอด รกัษา และพฒันาใหม้ีมลูค่าซึ่งเป็นปฏสิมัพนัธท่ี์น่ามหศัจรรยร์ะหว่างผูฝึ้ก ผูใ้ช ้และผูว้่าจา้ง 
มิใช่การเลีย้งแบบใชแ้รงงานทรมานสตัว ์แต่เป็นเสมือนหน่ึงของครอบครวั การฝึกลิง มี 4 หลกัสตูร 
ดว้ยกนัจึงจะสามารถเก็บมะพรา้วได ้โดยผูฝึ้กจะตอ้งเป็นผูร้กัลิง  และมีความอดทนสงู ใหท่้านไดช้ิมขนม
จาก พรอ้มทัง้ด่ืมน า้มะพรา้วสด ๆ ท่ีชาวบา้นไดเ้ตรียมไวใ้หท่้านดบักระหายอีกดว้ย 

 17.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นล าพ ู2 

  หลงัอาหารเย็นออกเดินทางสู่สนามบิน 

20.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบินไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที ่WE 258 

21.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

 Happiness is here and now 

 

 
 
 
 
  
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้เข้าร่วมเดนิทาง 

- ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บั วัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมากกว่านัน้ 
- หากไม่ไดร้บัวคัซีน สามารถตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธี RT–PCR หรือ ANTIGEN TESTจากสถานพยาบาลซึ่งมีผลการตรวจไม่พบเชือ้ 

ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ขอความรว่มมือในการตรวจ ANTIGEN TEST ซึ่งมีผลการตรวจไม่พบเชือ้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ส าหรบัเอกสารการยืนยนัการไดร้บัวคัซีน ใหแ้สดงการฉีดวคัซีนที่ไดร้บัจาก โรงพยาบาล หรือแอปพลิเคชั่น หมอพรอ้ม เพ่ือแสดง

ต่อเจา้หนา้ที่ได ้
- ขอสงวนสิทธ์ิในการใหผู้ร้ว่มเดินทางปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมโรค เวน้ระยะห่าง สวมใส่แมสกร์ะหว่างการเดินทาง ใน

กรณีเกิดการเปล่ียนแปลงรายการทวัรอ์นัเนื่องมาจากสาเหตขุองโรคระบาด ขอสวงนสิทธ์ิในการการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

- บริการหนา้กากอนามยั พรอ้มแอลกอฮอลล์า้งมือ และตรวจวดัอณุหภูมิใหก้บัผูเ้ดินทางทกุวนั 

Happy price (ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) รับขั้นต ่า จ านวน 20 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  19,500 บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 19,000 บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 18,500 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท 
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- เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร ์ไกด ์และคนขบั ตรวจโควิดดว้ย ANTIGEN TEST ก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 24 ชั่วโมง 

 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 2 คืน ระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ทศันาจร สายการบินไทยสมายล ์เสน้ทาง กรุงเทพ-สรุาษฎรธ์านี -กรุงเทพ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์

ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่ก าหนด

ขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น สดุวิสยั 

อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะรกัษา
ผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระ
มาแลว้ กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการ
ยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
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6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของกรุ๊ป

ทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  
8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สุขนิยมทัวร ์จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ หากมีเหตุ
จ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ 
เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 

 

 


