
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เดินทาง 26 – 29 พฤศจิกายน / 3 – 6/10-13 ธนัวาคม 2563 

สวนสนบ่อแกว้ / ทุ่งดอกบัวตอง / วัดพระธาตดุอยกองม ู/ สะพานซตูองเป้ 

ปางอุ๋ง / บา้นรักไทย / บา้นจ่าโบ่ / กว๋ยเตี๋ยวหอ้ยขา / บา้นสนัติชล / Coffee in Love / ปายแคนย่อน  

 

 

 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ - เชียงใหม ่       

วันที่ 2 เชียงใหม-่สวนสนบ่อแกว้-ทุ่งดอกบัวตอง-วดัจองค า-วัดพระธาตดุอยกองม-ู

ถนนคนเดินแมฮ่่องสอน 

 

 

 

  

วันที่ 3 สะพานซตูองเป้-ปางอุ๋ง-บา้นรักไทย-บา้นจ่าโบ่-กว๋ยเตี๋ยวหอ้ยขา-บา้นสนัติชล-

ถนนคนเดินปาย 
   

วันที่ 4 จดุชมวิวหยนุไหล–Coffee in love-ปายแคนย่อน-สะพานประวัติศาสตรท์่าปาย- 

กรงุเทพฯ 
   

 

แอ่วเมืองสามหมอก 

ดดูอกบวัตอง แม่ฮ่องสอน 4 วนั 2 คืน 

เริม่ตน้เพียง 6,999 . – 



Day 

1 
 

 

     กรงุเทพฯ 

           - 

      เชียงใหม่ 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – เชียงใหม่ 

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-

ลาดพรา้ว) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรอง

ก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ อิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย

บนรถ จากนัน้เดินทางสู่จงัหวัดเชียงใหม ่(ใชเ้วลาประมาณ 9-10 ชัว่โมง) 
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เชียงใหม่ 

- 

แม่ฮ่องสอน 

วนัท่ี 2 เชียงใหม่ – สวนสนบ่อแกว้ - ท ุ่งดอกบวัตองดอยแม่อคูอ - วดัจองค า 

จองกลาง – วดัพระธาตดุอยกองม ู– ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน  

เชา้ น าท่านเดินทางถึง จงัหวดัเชียงใหม่ หรือชื่อเดิม นพบรุีศรีนครพิงค์ เป็นราชธานีแห่ง

อาณจักรลา้นนา กว่า 700 ปี โดยพญาเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็ง

รายไดท้รงสรา้งขึน้เมื่อ ปี พ.ศ.1839 ใหท้่านไดท้ าธรุะส่วนตวัใหเ้รียบรอ้ย 

 รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 1) ณ จงัหวัดเชียงใหม ่

 หลังจากรับประทานอาหารแลว้น าท่านเดินทางต่อสู่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางน า



ท่านแวะชมเกาะนามิเมืองไทย สวนสนบ่อแกว้ สถานที่โรแมนติกเหมือนไปเกาหลีแค่เอื้อม 

สวนสนบ่อแกว้เป็นพื้นที่ทอดลองปลกูสนภเูขาชนดิตา่งๆ ที่กรมอทยุานแห่งชาติน ามาจาก

ตา่งประเทศ ตน้สนที่น ามาปลกูมีอายกุว่า 30 ปี  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ รา้นอาหาร  

 น าท่านเดินทางสู่ ท ุ่งดอกบวัตองดอยแม่อคูอ ชมความงดงาม ของทอ้งทุ่งที่เต็มไปดว้ย

สีเหลืองสม้ปกคลมุเต็มเทือกเขา ทุ่งบัวตองอยู่ในเขต บา้นสรุินทร ์ต.ยวมนอ้ย อ.ขนุยวม 

มีพื้ นที่ ครอบคลุมบริ เวณ  ประมาณ  1 ,000 ไร่  และจะบานสะพรั ่งในช่วงเดือน 

พฤศจิกายน- ตน้เดือนธันวาคม เกือบสดุปลายทางถนน 108 ที่อ าเภอขนุยวมใน ฤดู

หนาวนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองบาน ทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สดุใน

ประเทศไทย ซ่ึงมีใหช้มเพียงปีละครั้งเท่านัน้จากนั้นน าท่านชม วดัจองค า จองกลาง วัด

แฝดที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองแมฮ่่องสอน สัญลกัษณท์างวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ ให้

ท่านสกัการะ กราบองคห์ลวงพ่อโต ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปางมารวิชยั ศิลปะพมา่ขนาดใหญ่ 

ชาวแมฮ่่องสอนนยิมมากราบไหวข้อพรหลวงพ่อโตเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิต ท ามา

คา้ขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคลว้คลาดปลอดภัย จากนั้น ชมวัดจองกลางซ่ึงมีการ

จัดแสดงตุ๊กตาไมแ้กะสลัก มีทั้งรปูคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดก

โดยฝีมือช่างชาวพม่า จากนั้น น าท่านเชค้อินเขา้ที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตาม

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านขึน้ไปนมสัการ วดัพระธาตดุอยกองม ูปูชนยีสถานคู่บา้นคู่เมือง

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมมุสงู ให้

ท่านผอ่นคลายชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอันสวยงาม  

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่  3) ณ ร้านอาหาร จากนั้นน าท่านชมถนนคนเดิน

แม่ฮ่องสอน ในยามค า่คืน ใหท้่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม Green Mountain Resort หรือเทียบเท่า 

  

Day 
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แม่ฮ่องสอน 

วนัท่ี 3 สะพานซตูองเป้ - ปางอ ุ๋ง -  ลีไวนร์กัไทย บา้นรกัไทย- บา้นจ่าโบ่ –  

กว๋ยเต๋ียวหอ้ยขา - หม ู่บา้นศนูยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน (บา้นสนัติชล) - 

ถนนคนเดินปาย -ปาย 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 4) ณ ที่พกั 

 น าท่านชม สะพานไมซ้ตูองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจ



ของพระภิกษสุงฆแ์ละชาวบา้นกงุไมส้ัก ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพื้นสะพานดว้ย

ไมไ้ผใ่หม้ีความยาวถึง 500 เมตร ใหผ้า่นที่นาของชาวบา้น เพื่อเชื่อมตอ่ระหว่างสวนธรรม

ภสูมะและหมู่บา้นกงุไมส้ัก ใหพ้ระภิกษสุงฆ์และชาวบา้นที่อยู่อีกฝั่งสามารถเดินขา้มไปมา

ระหว่างหมู่บา้นไดส้ะดวกยิ่งขึ้น  เดินทางต่อไปยัง ปางอ ุ๋ง มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่าโครงการ

พระราชด าริปางตอง 2 ตั้งอยู่ที่บา้นรวมไทย ต าบลหมอจ าแป่ โครงการนี้เกิดขึ้นจาก

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช โดยพระองค์มีพระ

ประสงคจ์ะฟ้ืนฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ บรรยากาศดัง่ทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงาม

เปรียบดัง่ Switzerland เมืองไทย ใหท้่านผ่อนคลาย อิสระถ่ายรปูตามอัธยาศัย จากนั้นน า

ท่านเดินทางไปยัง ลีไวนร์กัไทย บา้นรกัไทย เที่ยวชมไร่ชาชื่อดังที่หมู่บา้นรักไทย แหล่ง

ปลกูชาชั้นดี ที่มีคุณภาพ พร้อมบรรยากาศ โดยรอบสบายๆแบบชาวจีนยนูนาน ชิม

อาหารท้องถ่ินที่น่าสนใจ รสชาติอร่อย มีให้เลือกหลากหลายเมนู  ให้ท่านดื่มด ่ากับ

ธรรมชาติในบรรยากาศแห่งแมกไมท้ี่ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ รา้นอาหาร  

 น าท่านเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ อ. ปางมะผา้ จ. แม่ฮ่องสอน ท่ามกลางหมอกและขนุเขา

สลบัซับซอ้นเป็นฉากหลงั จากนัน้น าท่านแวะชมวิว จิปกาแฟที่รา้น กว๋ยเต๋ียวหอ้ยขาบา้น

จ่าโบ่ ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรปู เช็คอินตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านศนูย์

วัฒนธรรมจีนยนูนาน (บ้านสนัติชล) หมู่บ้านสันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยนูนานที่

อพยพยา้ยถ่ินฐานมาจากประเทศจีน และดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวิถีชีวิต ความ

เป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีที่พวกเขารักษาไวอ้ย่างเหนียวแน่น ท าใหท้ี่นี่กลายเป็นอีก

หนึง่แหล่งท่องเที่ยวที่เมื่อมาเยือนเมืองปายแลว้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ รา้นอาหาร จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินปาย มี

ของใหเ้ลือกซ้ือมากมายตัง้แต่ของกินพื้นเมืองไปจนถึงเสื้อผา้ เครื่องประดับพื้นเมือง  และ

ของที่ระลึกเกี่ยวกบัปายทกุชนดิ 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั Diamond Village Pai หรือเทียบเท่า 

 

Day 

4 
 

 

แม่ฮ่องสอน 

- 

เชียงใหม่ 

วนัท่ี 4 จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล – Coffee in Love - ปายแคนย่อน – สะพาน

ประวติัศาสตรท่์าปาย - กรงุเทพ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 7) ณ ที่พกั 
 น าท่านชม จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล ตัง้อยู่ที่ หมู่บา้นสันติชล ต าบลเวียงใต ้อ าเภอ



ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากหมู่บา้นสันติชล ประมาณ   1.6  กิโลเมตร เป็นจดุชม

ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอ าเภอปาย ซ่ึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถกูรายลอ้มไปดว้ยทิวเขานอ้ยใหญ่ และทศันียภาพบา้นเรือน

ของเมืองปายที่ถกูปกคลมุดว้ยสายหมอก   ค าว่าหยนุไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง 

แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซ่ึงเปรียบเสมือนคนจีนยนูานที่อพยพมาจากเมืองจีน แตใ่นที่สดุ

ก็อพยพยา้ยถ่ินฐานมารวมกัน จดุชมทะเลหมอกหยนุไหล สามารถชมไดท้ั้งฤดฝูนและฤดู

หนาว จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปู เช็คอินที่รา้น Coffee In Love รา้นกาแฟยอดนยิมที่มาปา

ปายตอ้งมาแวะ น าท่านเดินทางต่อไปชม ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการทรดุตวัของดินบนภเูขาสงู ที่

ถกูกัดเซาะเป็นร่องลึกคลา้ยหนา้ผา ติดตอ่กนัเป็นบริเวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผี

ของจังหวัดแพร่ แล้วยังเป็นจดุชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปาย และที่นี่ใชเ้ป็น

สถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่องปายอินเลิฟ อีกดว้ย เดินทางสู่ สะพานประวติัศาสตรท์่า

ปาย สะพานโครงเหล็กสีเขียวเขม้ ขา้มล าน า้ปาย เปรียบเสมือนประตสูู่อ าเภอปาย เชื่อม

ถนนจากเชียงใหม่เขา้สู่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ตัง้อยู่ที่ ริมถนนสาย 1095 สะพานแห่งนี้ถกู

สรา้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น ใชข้า้มแม่น า้ปายและ

ล าเลียงเสบียงและอาวธุเพื่อเขา้โจมตีประเทศพม่า (เมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในขณะนัน้ 

) ในอดีตสะพานแห่งนี้ถกูสรา้งดว้ยไม ้กองทหารญี่ปุ่นไดเ้กณฑช์าวไทยจากหมู่บา้นต่างๆ 

ใหข้ดุถางเสน้ทางจาก จ.เชียงใหม่ ไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน ในขณะเดียวกันชาวบา้นอีกฝัง่จาก

ทาง จ.แม่ฮ่องสอน ก็ถกูเกณฑว์่าจา้งใหข้ดุถากถางเสน้ทางมุ่งหนา้ไปยัง จ.เชียงใหม่ โดย

ทั้งสองทางต่างมาบรรจบกันที่ฝัง่แม่น า้ บริเวณบา้นท่าปาย อ.ปาย แลว้จึงร่วมแรงกันใช ้

ชา้งลากไมใ้หญ่หนา้ 30 นิว้ ออกจากป่า ตัง้เป็นเสาสรา้งขึ้นเป็นสะพาน บรรจบทัง้สองฝัง่

เขา้ดว้ยกนัเหนอืแมน่ า้ปาย กลายเป็นเสน้ทางและสะพานแห่งประวัติศาสตรส์งคราม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ รา้นอาหาร  

 น าท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ ใหท้่านไดแ้วะเลือกซ้ือของฝากสินคา้พื้นเมืองของ

ภาคเหนือติดไมต้ิดมือก่อนกลับกรงุเทพฯ อาทิ แคบหม ูไสอ้ัว่ น า้พริกหนุ่ม น า้พริกอ่อง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกบัสู่กรงุเทพมหานคร 

ค ่า เดินทางถึงกรงุเทพมหานคร โดยสวัสดิ์ภาพ  (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางกลับ 9-10 

ชัว่โมง) 
หมายเหต ุ: โปรแกรมทัวรอ์าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / 

การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อใหท้่านไดเ้ที่ยวครบ

ตามโปรแกรม และค านงึถึงผลประโยนชข์องท่านเป็นหลกั 
 

 

อตัราค่าบริการ (ไม่มีราคาเด็ก) 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

26 – 29 พฤศจิกายน 2563 6,999.- 

03 – 06 ธนัวาคม 2563 6,999.- 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 6,999.- 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม 1,500 บาท  

 



 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู้

ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. ค่ารถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม 

2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน ตามโปรแกรมหรือเทียบเท่า 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับผูเ้ดินทางสญัชาติไทย ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

5. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่

เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) และค่ามินบิารใ์นหอ้งพกัตามโปรแกรม 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

6. ค่าประกนัสขุภาพ ค่าประกนัชีวิตส่วนตวั หรือค่าประกนัภยัธรรมชาติ 
 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาช าระเงินมัดจ าท่านละ 2,000 บาท พรอ้มกับส่งส าเนาหนา้บัตรประชาชน สลิปเงินมัดจ าของผูเ้ดินทาง 

แจง้ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูท้ี่จอง ส าหรับออกใบแจง้หนี้ / ใบรับเงนิ และท าประกนัใหท้่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 



 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บน

รถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


