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เทีย่วฮอ่งกง ชมเมอืง THE EXCLUSIVE 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) 

3 วนั 2 คนื 
 

 

 
 

       รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

• น ัง่รถชมเมอืง Crystal Bus ประดบัดว้ยครสิตลักวา่แสนเม็ด  
• เปิดประสบการณ์ใหมล่ ิม้รสอาหารระดบัมชิลนิสตาร ์บนรถระหวา่งชมเมอืง 

• สมัผสัมนตเ์สนห่ ์ยา่นเมอืงเกา่ Old Town Central ฮอ่งกง 
•        ไหวพ้ระวดัดงั วดัแชกงหมวิ, วดัเจา้แมก่วนอมิ ฮองฮ า  

 

เร ิม่ตน้เพยีง18,888.- 
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      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่09-11พ.ย., 15-17 ธ.ค. 2561             19,888.- 

วนัที ่10-12, 24-26 พ.ย. 2561             18,888.- 

วนัที ่ 08-10, 22-24  ธ.ค. 2561  
(วนัพระราชทานรฐัธรรมนญู) 
 

22,888.- 

 
 
เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่  

1. กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – อสิระตามอธัยาศัย ✈ X O 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

2. 

วัดเจา้แมก่วนอมิ (ยา่นฮองฮ า) – รา้นจวิเวอรร์ี ่– รา้นหยก–  
วัดแชกงหมวิ – Old Town Central 
 

O O O 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. 

น่ังรถชมเมอืง Crystal Bus – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิ

ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 

O O ✈  

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – อสิระตามอธัยาศยั 

06.00 น. 
พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮอ่งกง 

แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.50 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX768 

12.40 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) น าทา่นผา่นพธิกีาร 

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็น 

ดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร          

 
หลังจากรับประทานอาหารค ่าเรยีบรอ้ยแลว้ ใหทุ้กท่านอสิระตามอัธยาศัย บรรยากาศยามค ่าคนืของ

เมอืงฮอ่งกง เมอืงแหง่การชอ้ปป้ิง แหลง่แฟชัน่ระดับโลก 

 

วนัที ่2: 

วดัเจา้แมก่วนอมิ (ยา่นฮองฮ า) –รา้นจวิเวอรร์ ี ่– รา้นหยก – วดัแชกงหมวิ – Old Town 
Central 
 

เชา้ 
           รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 

 เจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพร

เจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวดัเจา้แมก่วนอมิที ่Hung 

HomKwun Yum Temple' เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็ก  แต่

เป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่ง

เซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่

http://bit.ly/2NMk5YE
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กวนอมิอกีดว้ย …ทา่นชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับรา้น Jewelry Factory จากนัน้

น าทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดรั้บการ

การันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกง... 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วดั

แชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคญัคนหนึง่

เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจล

เกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะ

ประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอื

วา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบ

ผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชค

ทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชค

ลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไป

ใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิ

จะมาวดันีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและ

น าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน …สมัผัสมนตเ์สน่หข์องฮอ่งกงในยา่น Old Town Central มปีระวัตศิาสตร ์

ศลิปะ อาหารและวัฒนธรรม ซึง่ในละแวกนีเ้ป็นทีเ่กา่แกแ่ละเป็นเอกลักษณ์ทีส่ดุของฮอ่งกง เสน้ทางการเดนิ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง มอีสิระในการถา่ยภาพ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร          

        เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
น ัง่รถชมเมอืง Crystal Bus (แวะเทีย่วแตล่ะจดุทีก่ าหนดไว)้ – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – 
สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ  ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 
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น าทุกท่านขึน้รถบัสครสิตัล (เฉพาะกรุ๊ปของเราเท่านัน้) ภายในตัวรถประดับตกแต่งดว้ย Swarovski crystals 

กวา่ 100,000 เม็ด น่ังรถชมเมอืงสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจกวา่ 20 จุดทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงฮอ่งกง ใชเ้วลา

ประมาณ 2.50 ชม. เปิดประสบการณ์อกีแบบทีฮ่่องกงไม่เคยมมีาก่อน ซึง่ สามารถน่ังไดสู้งสุดถงึ 47 ทีน่ั่ง 

ภายในรถมอีปุกรณ์สือ่ความบนัเทงิ เชน่ คาราโอเกะ วดิโีอเกม ฯ  

กลางวนั 

      รบัประทานอาหารกลางวนั บนรถบสั... เมนอูาหารระดบัมชิลนิสตาร ์ 
 
เมนูอาหารจากรา้น EAST OCEAN GOURMET GROUP.  
 
  1  กุง้อบซอสลาซะ  
  2  หมพูะโลซ้อสชฮูอน ต ารับฮอ่งกง 
  3 หมทูอดเปรีย้วหวาน 
  4 ไกต่ม้ลาดน ้าขงิหอมใหญ ่
  5 ผักกาดแชใ่นนา้ซปุ 
  6 ขา้วผดัทะเล กบักระเทยีมกรอบ 
 

 ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้

แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, 

Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

*รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั* 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

23.50 น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX761 

02.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

 
 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

 

โปรแกรม: เทีย่วฮอ่งกง ชมเมอืง THE EXCLUSIVE โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  

3 วนั 2 คนื 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่09-11 พ.ย. 2561 19,888 19,888 17,888 5,000 11,313 

วนัที ่10-12 พ.ย. 2561 18,888 18,888 16,888 5,000 10,813 

วนัที ่24-26 พ.ย. 2561 18,888 18,888 16,888 5,000 10,813 

วนัที ่08-10 ธ.ค. 2561 

(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ) 
22,888 22,888 20,888 

 
6,000 

 
11,813 

วนัที ่15-17 ธ.ค. 2561 19,888 19,888 17,888 5,000 11,313 

วนัที ่22-24 ธ.ค. 2561 22,888 22,888 20,888 6,000 14,313 

"ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ทา่นละ 6,500 ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครือ่งบนิ" 
 

 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะน าการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่แลว้   (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการ

บรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิ

กับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


