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ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์4วนั 3คนื 

 บานาฮลิลเ์มอืงฝร ัง่เศสสงูเฉยีดฟ้าของเวยีดนาม 

 ฮอยอนัเมอืงมรดกโลก 

 น ัง่เรอืกระดง้ หมูบ่า้นก ัม๊ทาน 

 วดัหลนิอ ึง่  

 สะพานมงักร และ สะพานแหง่ความรกั  

 แลนดม์ารค์ใหมต่ามรวีวิ สวนเอเปค โบสถส์ชีมพู 

และ Son Tra Marina รา้นกาแฟรมิทะเล  

 พกับนบานาฮลิล ์1 คนื พกัฮอยอนั 1คนื และ พกัรมิทะเลดานงั 1คนื 

 ลิม้รสอาหารเวยีดนามตามแบบฉบบัตน้ต าหรบัเวยีดนามแท ้

 รวมน า้หนกัโหลดกระเป๋าสมัภาระ 20กโิลกรมั 

 

เวยีดนามเมอืงมรดกโลก 
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06.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก  

  เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรเ์อเชยี ทมีงาน Ruby Travelตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

08.00 น.  เครือ่งบนิพรอ้มออกเดนิทางออกจากสนามบนิเชยีงใหม ่

  น าทา่นออกเดนิทางไปยงัสนามบนิดานงั เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม  

  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 906 

10.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม  

   หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รบักระเป๋าสมัภาระ  

  

 น าท่านเดนิทางไปยัง บานาฮลิล ์(BanaHill) ทีพั่กตากอากาศของทหารฝร่ังเศสในชว่งทีเ่กดิสงคราม

เวยีดนาม ท่านจะไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายและบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ความพเิศษของเขาบานาคอืใน

หนึง่วันจะมคีรบทัง้ 4 ฤดูกาลเชา้เป็นฤดูใบไมผ้ล ิเทีย่งเป็นฤดูรอ้น บา่ยเป็นฤดูใบไมร้่วง เย็นเป็นฤดูหนาว 

น าทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าบานาฮลิลน่ั์งกระเชา้ไฟฟ้าทีย่าวและทีส่ดุในโลก ยาว 5,800 เมตร เพือ่ขึน้ไปรับ

บรรยากาศเสมอืนวา่อยูบ่นยอดเขาแถบยโุรป ยอดเขาบานามคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 1,300 เมตร 

 ชม สะพานมอืGolden Bridgeสะพานลอยฟ้า ในอุง้มอืยกัษ์ สะพานทีต่ัง้ตระหงา่นเหนอืหบุเขาบานา

ฮลิล ์(Ba Na Hills) ใหท้า่นไดเ้ดนิ สมัผัสความสวยงาม และดืม่ด ่ากบัธรรมชาตริอบตัวแบบฉ ่าปอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของบานาฮลิล ์(แบบบฟุเฟต)์ 

 

14.00 น.  น าคณะเช็คอนิเขา้ทีพ่กั Hotel Mercure Danang French Village Bana Hills 

  

 อสิระใหท้า่นเทีย่วชมและสนุกกบักจิกรรมบนบานาฮลิล ์เดนิชมหมูบ่า้นฝร่ังเศสทีม่มีมุสวยๆใหเ้ก็บภาพ

มากมาย ชมโบสถS์aint Danis โบสถจ์ าลองจากโบสถN์otre-Dameในปารสี ชมพระองคใ์หญอ่ยูบ่น

4 ม.ีค. 66: สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิดานงั –บานาฮลิล ์                                    (- , L , D) 
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ยอดเขาชมสวนดอกไมแ้หง่ความรกั Le JardinD’Amourสวนสไตลย์โุรปมดีอกไมเ้มอืงหนาว

หลากหลายชนดิ ชมโรงไวน ์Debay Wine Cellarสามารถซือ้ไวนช์นดิตา่งๆกลบัไปเป็นทีร่ะลกึได ้

 สนุกกบัการเลน่เครือ่งเลน่ Fantasy Parkทีม่เีครือ่งเลน่มากมายทัง้เด็กและผูใ้หญ ่ซึง่ไมต่อ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ (รถรางบา้นผสีงิ และหุน้ขีผ้ ึง้ มคีา่บรกิารเพิม่ ไมร่วมในแพคเกจทวัร)์  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรมเมอเคยีว บนบานาฮลิล ์(แบบบฟุเฟต)์ 

 *ฟรคีปูองเครือ่งดืม่ มลูคา่ 300,000vnd. ทา่นละ1ใบ สามารถแลกเครือ่งดืม่ในหอ้งอาหาร 

Postal Bar , La Grenier Lounge , Maison Du Roi หลงั 20.00น.* 

  

 หลังมือ้อาหารอสิระเดนิเลน่ ชมบรรยากาศบานาฮลิลย์ามค ่าคนื และแสงสไีฟประดับ หรอืสนุกสนานกบั 

 วงดนตรใีนเบยีรพ์ลาซา่ สนุกสนานกบัการดืม่ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
10.00 น. เช็คเอาท ์พรอ้มออกเดนิทางจากทีพ่กั 

5 ม.ีค. 66: บานาฮลิล ์- วดัหลนิอ ิง๋ - หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - ลอ่งเรอืกระดง้ - ฮอยอนั         (B , L , D) 
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 น าทา่นเทีย่วชม วดัหลนิอิง๋ เป็นวัดศาสนาพทุธนกิายมหายานทีใ่หญอ่ลังการทีส่ดุในเวยีดนามกลาง มรีปู

เจา้แมก่วนอมิองคม์คีวามสงูมากทีส่ดุในเวยีดนาม 67 เมตร ตัง้อยูบ่นยอดเขา วดัทีม่ชี ือ่แปลเป็นภาษาไทย

คอืสมหวังถอืเป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิม์ากแหง่หนงึของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

 น าทา่นเดนิทางไปยงั หมูบ่า้นก ัม๊ทานสนุกสนานไปกบักจิกรรมน ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh 

WaterCoconut Villageหมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงคราม

ทีน่ีเ่ป็นทีพั่กอาศัยของเหลา่ทหาร อาชพีหลกัของคนทีน่ีค่อือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้ม

วัฒนธรรมอนัสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางไปยงั ฮอยอนั เมอืงแหง่มรดกโลกตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเลเคยเป็นทา่เรอืเกา่ที่

เจรญิรุง่เรอืงเป็นศนูยก์ลางส าคญัของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกบัตะวันตก ตอ่มาเมือ่

ไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแมน่ ้าตืน้เขนิ เมอืงทา่จงึไปสรา้งขึน้ทีด่านังแทน ท าใหฮ้อยอนัสงบ

เงยีบ ดว้ยสภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม องคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ใหท้นุท าโครงการบรูณะ 

เพือ่อนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่  

 

 ชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรปูทรงโคง้ มหีลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอน

คลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ นกบัชาวจนี ชมจ ัว่ฟกุเกีย๋นบา้น

ประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335เป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟกุเกีย้น จากนัน้อสิระใหท้า่น

เดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณ ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็น

อยา่งด ี 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

20.30 น. เดนิทางเขา้ทีพ่กั ณ เมอืงฮอยอนั ระดบั 4ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
  
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

10.00 น.  น าทา่นไปยงัสะพานแหง่ความรกั ดานงั (Love Bridge Da Nang) สะพานทีน่ยิมของหนุ่มสาวคูรั่กที่

จะมาซือ้กญุแจใสคลอ้งใสส่ะพาน ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าหาน ประดับตกแตง่ดว้ยเสารปูหัวใจ เดนิเลน่ถา่ยรปูถนน

เลยีบแมน่ ้าทีป่ระดบัประดาสวยงาม 

 

 น าทา่นไปยงั สวนเอเปค (Apec Sculpture Park) สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่แสดงสญัลักษณ์ของ

ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิเอเชยีแปซฟิิก โดดเดน่ดว้ยหลังคาโครงเหล็กลวดลายสวยงามแปลกตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

บา่ย  น าทา่นไปยงั Da Nang Cathedral โบสถส์ชีมพู *ชมดา้นนอก*โบสถท์ีม่คีวามส าคญัทีจ่ดุเริม่ตน้

ของศาสนาครสิตใ์นเวยีดนาม สรา้งขึน้ในสมยัทีเ่วยีดนามตกเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมใน

สไตลโ์กธกิ ตกแตง่อยา่งสวยงามประณีต เป็นโบสถส์ชีมพพูาสเทลทัง้หลัง ตัดขอบดว้ยสขีาว 

 

 

 

 

6 ม.ีค. 66: ดานงั - สะพานแหง่ความรกั สะพานมงักร - สวนเอเปค - โบสถส์ชีมพู - ตลาดฮาน  -   
Son Tra Marina                  (B , L , D) 
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 น าทา่นไปยงั ตลาดฮาน ตลาดเกา่แกท่ีส่ดุและเป็นตลาดโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในดานัง มสีนิคา้มากมาย เชน่ 

ชดุอา่วหญา่ย ของทีร่ะลกึ งานหตัถกรรมพืน้บา้น อาหารเวยีดนามอรอ่ยๆ และขนมตา่งๆ ของแหง้ ที่

สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากได ้

 

  ท าทา่นไปยงั Son Tra Marina คาเฟ่รมิทะเลสดุปงั บรรยายกาศคลา้ยอยูซ่านโตรนิี ่

 ใหท้า่นเพลนิกบัการถา่ยรปูมมุชคิๆ และเลอืกชมิกาแฟ ไดต้ามอธัยาศยั  

 (คา่เครือ่งดืม่ไมร่วมในแพคเกจ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้โรงแรมทีพ่ัก อสิระพกัผอ่น เลน่น า้ทะเลชายหาดหนา้โรงแรม 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

ทีพ่กั  Nesta Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น.   พรอ้มออกเดนิทางไปสนามบนิ 

10.30 น. เครือ่งบนิพรอ้มออกเดนิทางจากสนามบนิดานงั โดยเทีย่วบนิ FD 907 

12.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

********************************************** 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์(เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 ทา่น) 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
(บานาฮลิลพ์กั 3 ทา่น/

หอ้ง) 
(ดานงั พกั 2ทา่น/หอ้ง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 
4 - 7 มนีาคม 2566  

 

 
19,900บาท/ทา่น 

 
6,500บาท/ทา่น 

***ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอตัราคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีล่กูคา้ยนืยันจอง 

และอตัราแลกเปลีย่นของเงนิ*** 

 

หมายเหตรุาคาส าหรบัเด็ก 

* เด็ก 0-3 ปี พักหอ้งเดยีวกบัผูใ้หญ ่2ทา่น เด็กเป็นทา่นทีส่ามในหอ้งพัก ไมม่เีตยีงเสรมิ ช าระเฉพาะคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 

* เด็ก 3- 10 ปี พกัหอ้งเดยีวกบัผูใ้หญ ่2ทา่น เด็กเป็นทา่นทีส่ามในหอ้งพกั ไมม่เีตยีงเสรมิ ลด 2,500บาท/ทา่น 

* เด็ก 3- 10 ปี พกัหอ้งเดยีวกบัผูใ้หญ ่1ทา่น เด็กเป็นทา่นทีส่องในหอ้งพัก มเีตยีงเสรมิ คา่ทัวรเ์ต็มจ านวนราคาผูใ้หญ ่

 

อตัราคา่บรกิาร รวม 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั(เชยีงใหม ่– ดานงั – เชยีงใหม)่ 

*รวมคา่น า้หนกัโหลดกระเป๋าสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั* 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. ไกดท์อ้งถิน่ อ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5. ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท  

ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์มรีายละเอยีดดังนี้ 

เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท/คน 

การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ 500,000 บาท/คน 

7 ม.ีค. 66: สนามบนิดานงั - สนามบนิเชยีงใหม ่                                                         (B , - , -) 
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และขยายความคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลเนือ่งมาจากอาหารเป็นพษิส าหรับผูป่้วยตัง้แต ่3 คนขึน้ไปในคราวเดยีวกนั  

(อาหารเป็นพษิ หมายความถงึ อาการป่วยทีเ่กดิจากการรับประทานอาหารหรอืน ้าทีม่กีารปนเป้ือนของสารพษิ สารเคม ี

หรอื โลหะหนัก) *ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี จ านวนเงนิความรับผดิจะลดลง 50%  

6. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

อตัราคา่บรกิาร ไมร่วม 

1. คา่บรกิาตรวจ ATK และ RT – PCR 

2. คา่ใชจ้า่ย Test & GO ตามระเบยีบขอ้ปฏบิตักิารเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย  

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

4. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 600บาท/ทา่น  

5. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ ซกัรดีคา่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 

6. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

7. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

8. คา่ Vat7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางส าหรับราคาทีเ่สนอขา้งตน้ เป็นราคาส าหรับผูเ้ดนิทางทีช่ าระราคาผูใ้หญไ่มน่อ้ยกวา่ 20 ทา่น 

กรณีผูเ้ดนิทางช าระราคาผูใ้หญไ่มค่รบจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา 

2. การช าระคา่บรกิาร 

2.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท 

2.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

3. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

3.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 10 - 30 วันบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าทา่นละ 8,000บาท 

 3.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3.3 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตี

มดัจ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า 

หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 3.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 3.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ
1. จ านวนผูเ้ดนิทาง ผูใ้หญ ่20 ทา่น 
2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
3. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดนิทางแลว้ 
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6. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
7. ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้เมือ่ทา่นตก
ลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้
ทัง้หมด 


