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 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 พฤศจิกายน  11-14 / 18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม  16-19  
 มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30   

 

วนัแรก(1) กรุงเทพ – เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม – ดอยสุเทพ – วดัพระธาตุดอยค า 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทยสมายล ์(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน

ไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่าน

เดินทางโดยรถตูสู่้ "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) 
พื้นท่ีบนสันเขาบริเวณหมู่บา้นมง้หนองหอย 
สูงประมาณ 1,350 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
เดิมบริเวณน้ีชาวบา้น เรียกวา่ก่ิวเสือเป็นป่า
รกร้าง ต่อมาชาวบา้นเขา้มาแผว้ถางและปลูก
ผิน่ จนในทา้ยท่ีสุดโครงการหลวงมาขอซ้ือ
พื้นท่ีเขา้โครงการหลวงหนองหอย และ
พฒันามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวของเชียงใหม่ 
ชมววิทิวทศัน์ ‘ม่อนอิงดาว’ ชมแนวเทือกเขา
สลบักนัไปไกลสุดลูกตา สูดอากาศบริสุทธ์ิ 
ถ่ายรูปกบัเด็กดอย ชมแปลงพืชผกัและผลไม้
เมืองหนาว ท่ีปลูกหมุนเวยีนตลอดทั้งปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านข้ึนสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นท่ีตั้งของ 

‘วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถาน
คู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.1927 
มีบันไดนาคทอดยาวข้ึนไปสู่ว ัด 306 ขั้ น
ภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานขององค์เจดีย ์
ทรงมอญ ท่ีใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรม
สารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็น
สิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุดอย
ค า’ (7 กม.)  วดัท่ีมีความส าคญัในจังหวดั
เชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในสมยัพระนางจามเทวีกษตัริยแ์ห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็น
ผูส้ร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ สักการะ ‘หลวงพ่อทนัใจ’ 
แห่งวดัพระธาตุดอยค า ซ่ึงสร้างข้ึนในรัชสมยัพญากือนา เพื่อความเป็นสิริมงคล 



ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)   อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ – วดัพระธาตุศรีจอมทองฯ 
                      ผาช่อ “นครเพตราเมืองไทย’ – โหล่งฮิมคาว -  Meena มีข้าว   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 จากนั้นเดินทางข้ึนสู่ “ดอยอินทนนท์” (110 

กม.)  ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย 
(2,565 ม.) จากนั้นเดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุ
เจดียน์ภเมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์
ภพลภูมิสิริ’ ซ่ึงกองทพัอากาศสร้างข้ึนนอ้ม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลย
เ ดชฯ  แล ะสม เ ด็ จพระนา ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูบ่นยอดเขาสง่างาม
ท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขาท่ีสูงเสียดฟ้าน้ี
ไดอ้ยา่งหมดจดงดงามยิ่ง  จากนั้นเดินทางสู่ 
‘วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุ
ประจ าปีชวด) (40 กม.)  สักการะพระบรม
ธาตุเจดีย ์ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบ้ืองขวา ปัจจุบนัถูก
บรรจุไวใ้นพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในพระวหิารจตุรมุข 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชม ‘ผาช่อ’ หรือ ‘นครเพตราเมืองไทย’ (24 กม.) ประติมากรรม

ธรรมชาติอันน่าท่ึง เป็นปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดัเซาะของ ลมฝนจน
ท าใหแ้ผน่ดินท่ีเช่ือกนัวา่เม่ือหลายร้อยปี หรือ
พนัปีก่อนผ่านกลายเวลาและถูกกัดเซาะจน
กลายเป็นหน้าผาและเสาดินท่ีมีรูปร่างแปลก
ตา จากนั้นเดินทางสู่ อ.สันก าแพง เดินเล่น
ย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ (19 กม.) ชุมชนเล็กๆ 
น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกล้กบัแม่น ้ าคาว วิถีชีวิตของ
ผูค้นในชุมชนอยูแ่บบสงบ เรียบง่าย มีลกัษณะเป็นซอยตรงยาว สองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนท่ีผลิตงานศิลปะ 
งานท ามือและงานเส้ือผา้ ตกแต่งดว้ยสีสันตลอดเส้นทางเดิน สัมผสัศิลปะวฒันธรรม วถีิชีวติ ความเป็นอยูข่องชาว
โหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้ิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผา้พื้นเมือง ท่ียงัเป็น
ท่ีตั้งของร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 



ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สาม(3)  บ้านแม่ก าปอง – บ่อน า้ร้อนแม่ขะจาน – เชียงราย – วดัร่องขุ่น – วดัร่องเสือเต้น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  เดินทางสู่ ‘บา้นแม่ก าปอง’ (53 กม.)  หมู่บา้น

เล็กๆ ในหุบเขาท่ีชาวบา้นใช้ชีวิตอยู่กนัอย่าง
เรียบง่าย ในก่ิงอ าเภอแม่ออน ดว้ยภูมิประเทศ
เป็นท่ีดอนและระดบัความสูงถึง 1,300 เมตร
จากระดบัน ้ าทะเล ท าให้ท่ีน่ีมีอากาศเยน็และ
ช้ืนตลอดทั้งปี และ ‘น ้ าตกแม่ก าปอง’ ใหล
ผ่านกลางหมู่บ้านส ร้ างความ ชุ่ม ช้ืนแ ก่
ชาวบา้นตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดัแม่ก าปอง’ ท่ีมี
วิหาร เ ป็นไม้ทั้ งหลัง  หน้าจั่วหลังคาว ัด
แกะสลกัจากไมส้ัก เป็นลวดลายแบบลา้นนา และยงัมีพระอุโบสถท่ีตั้งอยูก่ลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
ท่ีเขียวขจี บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บา้นท่ีท าเม่ียง 
กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะชาท่ี
ชาวบ้านเอาใบมาท าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
อย่ า งหมอน ใบช าส าห รับ จ า ห น่ า ย ให้
นกัท่องเท่ียว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน ้ าตก 
หรือสัมผสัวถีิชีวติชาวแม่ก าปองหรือชิมกาแฟ
ชมบรรยากาศของธรรมชาติอันงดงามตาม
อธัยาศยั เดินทางสู่ ‘น ้ าพุร้อนแม่ขะจาน’ บ่อ
น ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดในไทย  (58 
กม. )  ภายในมีบ่อน ้ า ร้อนธรรมชา ติ  ท่ี มี
อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียลเซียส รวมถึง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP เคร่ืองประดบั ไม้
แกะสลกั และของท่ีระลึกมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ จ.เชียงราย  (104 กม.) 
ชม ‘วดัร่องขุ่น’ ท่ีออกแบบและสร้างโดย 
“อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ ” ศิลปิน
แห่งชาติท่ีมีช่ือเสียงของไทย ชมพระอุโบสถ
ถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว
เป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบนัประดับ 
ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะท่ี
งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่าง
กลมกลืน ทั้งลวดลายปูนป้ันประดบักระจก
และจิตรกรรรมฝาผนงัขนาดใหญ่ท่ีสวยงาม
น่าประทบัใจ สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “วดัร่องเสือเตน้” วดัร่องเสือเตน้ ตั้งอยู่ท่ีหมู่บา้นร่อง
เสือเตน้ ก าลงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งศรัทธาท่ีไดรั้บความนิยมและถูกพูดถึงในเร่ืองของเอกลกัษณ์ความงดงาม
ทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรคโ์ดยศิลปินชาวบา้น นายพุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ิน
ชาวเชียงราย ท่ีคร้ังหน่ึงตนไดรั้บโอกาสเขา้ไปเป็นลูกศิษย ์อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ในการสร้างวดัร่องขุ่น 
จนมีโอกาสไดม้าสร้างวหิารวดัร่องเสือเตน้ จึงไดน้ าวชิาท่ีไดร้ ่ าเรียนมารังสรรคค์วามงดงามใหเ้กิดข้ึนท่ีวดัแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – สามเหลีย่มทองค า – เดนิทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลังอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ (70 

กม.) ท่ีมีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศยัมานาน
หลายสิบปี ปัจจุบนัชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือ
วา่ หมู่บา้นสันติคีรี ตั้งอยูท่ี่ความสูงจาก 1,200 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล น าท่านสักการะ ‘พระบรมธาตุเจดียศ์รี
นครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดท่ี
ระดบัความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บา้นสันติคีรี มีเวลาให้
ท่ านได้เ ดินเล่นเลือกซ้ือของจากชาวบ้านบริเวณ
ใกลเ้คียงยงัตลาดดอยแม่สลอง จากนั้นชม  “ไร่ชา 101” 
หรือ ไร่ชาวงัพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอยแม่
สลอง เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกชาท่ีดีท่ีสุดของประเทศ ชม
บรรยากาศของไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา ท่ีเรียงรายกนั
เป็นขั้นบนัไดอยา่งงดงามเขียวขจี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) หลงัอาหาร



เดินทางสู่จุดชมวิว ‘สามเหล่ียมทองค า’ เป็นบริเวณท่ีแม่น ้ าโขง ซ่ึงกั้นดินแดนระหวา่งประเทศไทยและลาว และ
แม่น ้ารวก ซ่ึงกั้นดินแดนระหวา่ง ประเทศไทยและพม่า 
จากนั้ น น าท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวล้านต้ือ’ 
(จ  าลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนด้วย
ทองสัมฤทธ์ิ ปิดทองดว้ยบุศราคมั น ้าหนกัถึง 69 ตนั ซ่ึง
ไดส้ร้างข้ึนแทนองคเ์ดิมท่ีจมลงแม่น ้าโขง สมยัรัชกาลท่ี 
3 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงราย (64 
กม.) 

** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
18.15 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 137 
21.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ราคาท่านล่ะ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

28-31 ต.ค.64 / 04-07 พ.ย.64 / 11-14 พ.ย.64 

15,990 
 

       18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64 

16-19 ธ.ค.64 / 06-09 ม.ค.65 / 13-16 ม.ค.65 

       20-23 ม.ค.65 / 27-30 ม.ค. 65 

***ต้องการเดินทางช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*่** 
จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 ท่าน 

 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่// เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 



4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,990 บาท/ท่าน โดยการช าระผ่านแอฟเป๋าตงั พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนและเบอร์

โทรศพัทท่ี์ผกูกบัเป๋าตงั เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนในการเดินทางของลูกคา้  
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทาง สามารถท าไดก่้อนเดินทาง 25 วนั  
2. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางน้อยกว่า 25 วนั ทุกกรณี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียม

ท่านละ 10,990 บาท และจะสิทธิทวัร์เท่ียวไทยของท่านจะไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก  
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 
 



มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 



 


