
 

 

 
“5 ธันวาคม 2564” เดินทางด้วยรถจักรไอนํ้า 
สายประวัติศาสตร์ “กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา”  

 

เดินทางโดย: รถจักรไอน�าแบบแปซิฟคิ น่ังพัดลมช้ัน 3 และ รถตู้ปรับอากาศ 

 ราคาเพียง 1,690.- บาท/ท่าน  

  

ไฮไลท์โปรแกรม 
• นั่งรถจักรไอน้ำขบวนประวัติศาสตร กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา สุดคลาสสิค 

• สักการะขอโชคจากพระพิฆเนศปางยืน ณ เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน 

• ชมพระอุโบสถสีทองหนึ่งเดียวในประเทศไทยท่ี วัดปากน้ำโจโล 

• ชอปปง ตลาดบานใหม ตลาดริมน้ำรอยปแหงเมืองแปดร้ิว 

• สักการะพระนอนกระจก กราบ “หลวงพอโต” พระประธานในอุโบสถอายุรอยกวาป ณ วัดเทพนิมิตร 

• ของาน ขอพร ขอโชคลาภ ณ วัดจีนประชาสโมสร หนึ่งในวัดท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีมีคุณคาดานศิลปกรรมแบบจีน 

หมายเหตุ:  

- รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชนของทานเปนสำคัญ 

- เง่ือนไขเปนไปตามที่บริษัทกำหนด 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

07.00 น.  คณะพรอมกันที่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) ทีมงาน Getaway Holidays คอยใหตอนรับและอํานวย

ความสะดวกเก็บภาพความประทับใจกับรถจักรไอน้ำซึ่ง 1 ป การรถไฟจะจัดเดินขบวนรถจักรไอนํา ปละ 5 คร้ัง 

เทานั้นทางบริษัทจัดเตรียมชุดเพื่อสุขอนามัยของทาน Hygiene Travel Safety Kit ไวสําหรับทานละ 1 ชุด 

08.10 น.  รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลาํโพง) มุงหนาสู จังหวัดฉะเชิงเทรา ดวย ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ 

903 กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา  พรอมบริการอาหารเชา (1) แบบเซ็ตกลอง 

 

09.50 น.  เดินทางถึง สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา นำทานเดินทางทองเท่ียวโดย รถตูปรับอากาศ VIP  

10.00 น. พาทานสมาชิกเดินทางจากสถานีรถไฟ สู วัดปากน้ำโจโล  

10.30 น  เดินทางถึง วัดปากน้ำโจโล ชมพระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ทาสีทองทั้งหลัง  ไมวาจะเปน

ภายในหรือหรือนอกตัวอุโบสถ ท่ีงดงามตระการตาเปนอยางมาก ภายนอกวัดมีเรือโบราณในสมัยกอนท่ี

อยูในยุค สมเด็จพระจาตากสิน ใหชมอีกดวย นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังสามารถลอดใตฐานพระ

ประธานเพื่อความเปนสิริมงคล ในอดีตบริเวณนี้เปนที่ตั้งของทัพพมา ซึ่งยกทัพบกทัพเรือไปปะทะกับ

กองทัพ สมเด็จพระเจาตากสินตอมาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงมีชัยจึงโปรดฯ ใหสรางเจดียไว

เปนอนุสรณ ปจจุบันไดมีการสราง อุโบสถหลังใหมเปนสีทองอรามท้ังหลัง 

สถานีรถไฟกรุงเทพฯ - สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา  - วัดปากน้ำโจโล - อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน - ตลาดบานใหม 100 ป – 

วัดเทพนิมิตร - วัดจีนประชาสโมสร - สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา – สถานีรถไฟกรุงเทพฯ 

รถจักรไอน้ําแบบแปซิฟคิ หมายเลข 850 
รถจักรไอน้ํารุ่นน้ีเป็นรุ่นหลังสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และยังเป็นชุดสุดท้ายท่ีการรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้สั่งมาใช้การ ซ่ึงรุ่นน้ีถูก
สร้างข้ึนมาจํานวน 30 คัน (หมายเลข 821 

- 850) ระหว่างปี 2492 - 2494 โดย
บริษัท นิปปอน ชาเรียว : อุตสาหกรรม

รถไฟแห่งประเทศญ่ีปุ่น 



 

 

11.05 น. ทานสมาชิกพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 

11.10 น. นำทานเดินทางตอไปยัง เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเข่ือน 

11.30 น. นำทานกราบสักการะ เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (ปางยืน) องคนี้มีชื่อเรียกวา “พระ

พิฆเนศปางยืน องคสำริด สำเร็จ สมปรารถนา” ถือเปนพระพิฆเนศองคยืนเนื้อสำริดท่ีใหญท่ีสุดในโลก 

โดดเดนอยูทามกลางพื้นที่ธรรมชาติทางการเกษตรของชาวบาน เผยความสงาผานวิวทุงนาและไรสวน 

เพื่อรองรับวิถีศรัทธาที่ผู คนเขามาสักการะบูชา กราบไหว ขอพร ที่พระหัตถทั ้ง 4 นั้นถือ ดอกบัว, 

มะมวง, กลวย, ออย และขนุน และที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพราว ซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดม

สมบูรณของแผนดิน ประติมากรผูปน คือ นายพิทักษ เฉลิมเลา ขาราชการกรมศิลปากร นอกจากนี้

ภายในอุทยานยังมีรูปปูนปนพระพิฆเนศปางตางๆ ตามวันเกิดแตละวัน และมีสีตามวันนั้นๆ หรือ

แมกระทั่งรูปปนของพระศิวะและพระแมอุมา เพื่อใหสักการะขอพร และที่ขาดไมไดคือ รูปปนหนู 

เพราะตามความเชื่อ หนูคือบริวารผูรับใชสงสารแกพระพิฆเนศ แตท่ีนี้ไมเพียงเพ่ือการกราบไหว เคารพ

บูชา ขอพร หากยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาอาชีพการขายพืชผล กอใหเกิดการสราง

งานในทองถ่ินใหยั่งยืน   

  

 



 

 

12.05 น. ทานสมาชิกพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 

12.10 น. เดินทางสูตลาดบานใหม 100 ปเพลิดเพลินบรรยากาศยอนยุค 

12.30 น เดินทางถึง ตลาดบานใหม 100 ป ชุมชนริมน้ำ เชื้อสายไทย-จีน อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับ 

12.30 - 14.00 น. บรรยากาศตลาดบานใหม หรือ ตลาดรอยป บานใหม ของเมืองฉะเชิงเทรา เสมือนดั่งพิพิธภัณฑมีชีวิต

ริมแมน้ำบางปะกง ตลาดท่ีนี้มีมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 อดีตมีชุมชนชาวไทย-จีน อาศัยอยูบริเวณนี้แบบ

ถอยทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกัน ตลอดสองฝงริมแมน้ำบางปะกง มีการคาขายกันอยางคึกคัก พอเริ่มมีการ

ตัดถนน ทำใหการคาขายทางน้ำลดนอยลงไป  นับไดวาท่ีแหงนี้มีประวัติศาสตรมายาวนานกวา ๑๐๐ ป  

ชาวชุมชนคิดพัฒนาตลาดบานใหมใหกลับมามีชีวิตชีวา โดยรวมตัวกันจัดตลาดในรูปแบบของการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พรอมบรรยากาศดั้งเดิม เรือนไมเกาแกยอนยุคเรื่องราวอดีตผานสูนักทองเท่ียว 

หลายๆ GEN พรอมศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตริมแมน้ำ กับความรูสึกเดิมๆ ของรุนคุณปู คุณยา คุณตา คุณ 

ยาย ในวัย หนุม สาว ตลาดบานใหมรอยป ประกอบดวย 2 ชุมชนคือ ชุมชนตลาดบานใหม และชุมชน

ตลาดบน เพียงแคขามสะพานเทานั้น แตคนโดยสวนมากจะเขาใจวา ท่ีนี่คือตลาดบานใหมแหงเดียว   

 

 

 



 

 

บรรยากาศตลาดคงไว ด วยความเกาและคลาสสิคของ

บานเรือนไมไวเปนอยางดี มีรานคาตลอดสองขางทาง เชน 

รานคาที ่ขายขนม อาหาร รวมถึงของที ่ระลึก ของเลน

โบราณตางๆ  ซึ่งเราอาจไมเคยเห็นในปจจุบัน แตที่นี้คุณ

อาจคนหาได  รานกาแฟแปะ อีกรานที ่เกาแกยังคงเปน

แบบเดิมไมเปลี่ยนแปลง อีกหนึ่งไฮไลต หามพลาด คือคุณ

ลุงที่ใสชุดคลายชาวบานบางระจันยืนอยูตรงสะพาน ชวย

เพิ่มสีสัน แชะ แชะ ถายรูปไดตามชอบ ตามเรามาหาของ

อรอยแบบโบราณ ชิมการอยางจุใจ พรอมบรรยากาศริมน้ำ  

บานเรือนไมเกาสไตลวินเทจ นั่งรับลมเย็นๆ จิบ  กาแฟ ชวน

นึกถึงวันวานในวัยเด็ก เชิญทานเก็บภาพซอปชิมและ อิสระ

ใหทานรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ตั้งแต

เวลา 12:30 – 14:00 น. (ราคาไมรวมในรายการ) ภายใน

ตลาดบานใหม 100 ป ท่ีมีรานอาหารใหทานเลือกทานอยาง

หลากหลาย  ทั้งรานอาหารบรรยากาศริมน้ำอยาง รานปา

หนู ขาวผัดรอนๆ หอมกลิ่นใบบัว พรอมเครื่องแนนๆ แบบ

ฉบับโบราณที่ราน ขาวหอใบบัวครูลิน หรือกวยเตี๋ยวปาก

หมอ รานจุกดี ท่ีมีหลายไสใหเลือก ท้ังไสไชโปว ใสกุยชาย ใสหนอไม ใสเผือก พรอม น้ำซุปใหเราเลือก

ไดตามใจชอบ หรือจะเปนรานในตำนานอยาง รานสามแมครัว(เตาฟน) รานอาหารเกาแกของตลาด

บานใหม  ซึ่งแมครัวทั้งสามคนนี้อายุรวมกันเกือบสองรอยกวาปได เพราะแตละคนอายุรวม 80 ป แต

สุขภาพยังแข็งแรงคลองแคลวชวยกันทำอาหารบริการลูกคาชวยกันคนละไมคนละมือ ในครัวยังใชเตา

ฟน อาหารแบบเกาแกท้ังไทย-จีน รสท่ีรุนคุณปูคุณยากินกัน ซ่ึงแทบไมคอยไดพบในปจจุบันแลว 

14.05 น. ทานสมาชิกพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 

14.10 น. นำทานเดินทางตอไปยัง วัดเทพนิมิตร นำทานกราบไหวเพ่ือความเปนสิริมงคลท่ี วัดเทพนิมิตร สราง

ข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประมาณพ.ศ. 2411 เดิมจัดตั้งสำนักสงฆข้ึนมากอน วัดเทพนิมิตรเปนวัด

ธรรมยุติกนิกายวัดหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดเทพนิมิตรนี้ไดขอพระราชทานพระบรมรูปหลอรัชกาลท่ี 

8 เปนทองแดงมีลักษณะกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 44 ซม. หรือประมาณ 17 นิ้ว เม่ือวันท่ี 4 

ตุลาคม 2488 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานไวเปนเกียรติแกวัด 

เนื่องจากในสมัยนั้นวัดเทพนิมิตรและคณะอุบาสกอุบาสิกาไดพรอมใจกันบริจาคทรัพย สรางพระอุโบสถ

ข้ึนใหมหลังหนึ่ง (หลังปจจุบัน) ปจจุบันพระบรมรูปหลอนี้ประดิษฐานไวดานหนาอุโบสถวัดเทพนิมิตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.50 น. ทานสมาชิกพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 

14.55 น. นำทานเดินทางออกจาก วัดเทพนิมิตร เดินทางตอไปยัง วัดจีนประชาสโมสร (วัดเลงฮกยี่) 

15.00 น. สักการะ วัดจีนประชาสโมสร มีชื่อจีน “เลงฮกยี่” เปนวัดที่ขยายหรือเปนสาขาของวัดมังกรกมลาวาส 

(เลงเนยยี่) ในกรุงเทพฯ เปนวัดจีนในพุทธศาสนาฝายมหายาน สรางในป พ.ศ. 2449 สมัยรัชกาลที่ 5 

โดยชื่อจีนของวัด คำวา “ฮก” เปนคำมงคลหมายถึงโชคลาภ วาสนา ความมั่งมีศรีสุข คำวา “เลง” 

หมายถึงมังกร เมื่อรวม 2 คำ เลงฮก จึงหมายถึงมังกรแหงโชคลาภวาสนา วัดจีนประชาสโมสรแหงนี้

เปนที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายที่คนจีนและคนไทยนับถือไวในที่เดียวกัน และยังเปนสิ่งศักดิ์สิทธิที์่มี

แหงเดียวในไทยดวย อยางพระพุทธรูปที่เปนพระประธาน 3 องค ในอุโบสถ และพระอรหันต 18 องค 

ที่ปดทองเหลืองอรามนั้นซึ่งทำจากกระดาษ หรือเปเปอรมาเช โดยสั่งทำและนำมาจากเมืองจีนในสมัย

รัชกาลท่ี 5 พระประธาน 3 องค ท่ีวาก็คือ พระอมิตพุทธเจา พระศรีศากยมุนี และพระไภษัชคุรุพุทธเจา 

ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เชน เทวรูปจีน อวยโห แตงกายชุดนักรบ ใหขอโชคลาภได, พระอวโลกิเตศวร

โพธิสัตว พันหัตถ พันเนตร แสดงถึงการการทอดทัศนาทั่วโลกธาตุ มีอำนาจในการชวยเหลือสรรพสตัว

ใหพนทุกข 

 

 

 



 

 

15.40 น. ทานสมาชิกพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 

15.45 น. นำทานเดินทางสู สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา  

16.00 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา 

16.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ดวย ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ 904 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ บริการอาหาร 

วาง (2) พรอมน้ำดื่มบนขบวนรถไฟ 

18.10 น. เดินทางถึง สถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลําโพง) โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

__________จบรายการ__________ 

 

หมายเหตุ: รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงประโยชนของทานเปนสําคัญ 

เง่ือนไขเปนไปตามท่ีบริษัทกําหนด 

 

อัตราคาบริการ 

อัตราคาบริการ ราคาตอทาน 

ผูใหญและเด็ก 1,690.- 

 

อัตราคาเดินทางนี้รวม 

 รถไฟหัวจักรไอน้ำ ท่ีนั่งพัดลม ชั้น 3 ไป-กลับ เสนทาง กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา 

 รถตู ปรับอากาศ ทองเท่ียวใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรายการ พรอมคนขับท่ีชำนาญทางเปนอยางดีคันละ 8-9 ทาน 

 อาหารวาง 2 ม้ือ เชาและเย็น แบบ Set บนรถไฟ 

 บริการน้ำดื่มทานละ 2 ขวดเล็ก 

 ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เชน หนากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลลางมือ, สเปรยแอลกอฮอล ฯลฯ 

 คาเขาชมสถานท่ีตามท่ีระบุไวในรายการ 

 มัคคุเทศก คนขับรถ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 

70 ปข้ึนไป คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 50%) คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 

500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คารถ หรือ คาตั๋วเครื่องบินจากทุกเสนทาง และคาเดินทางมาท่ีจุดนัดพบ 

 อาหารกลางวัน ณ ตลาดบานใหม 

 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ

เจ็บปวยดวยโรคประจำตัว) 

 คาธรรมเนียมสถานท่ีทองเท่ียว สำหรับชาวตางชาติท่ีตองชำระเพ่ิม อาทิ คาธรรมเนียมเขาสถานท่ี (ถามี) 

 คาใชจายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 

 คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก และเจาหนาท่ีท่ีคอยใหบริการทานตลอดการเดินทาง (ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของทาน) 

 

เง่ือนไขการชำระเงิน 

กรุณา ชำระคาเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ช่ัวโมง หลังทำการจอง จึงจะถือวาทำการจองเสร็จสมบูรณแลว

เนื่องจากมีท่ีนั่งจำนวนจำกัด 

 

การทำการจอง ... กรุณาสงขอมูลของผูเดินทางใหกับเจาหนาท่ี (สำคัญมาก) ดังนี้  

1. เลขท่ีบัตรประชาชน หรือ เลขพาสปอรต ของแตละทาน เพ่ือทำประกันการเดินทาง 

2. ชื่อ-นามสกุล (นาย-นาง-น.ส.-ด.ช.-ด.ญ.) เพ่ือทำประกันการเดินทาง 

3. วัน เดือน ปเกิด เพ่ือทำประกันการเดินทาง 

4. ขอจำกัดเรื่องอาหาร ผูเดินทางทานใดไมกินอาหารอะไร ประเภทไหน 

5. เบอรโทรศัพทมือถือ ท่ีติดตอไดสะดวก ของตัวแทนครอบครัว 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร: 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทำการ บริษัทฯคืนเงินคาทัวรเต็มจำนวน 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 

3. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 



 

 

4. กรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด จะไมมีการคืนเงินมัดจำหรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

เวนแตมีการยกเลิกการเดินรถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทยหรือสถานการณนั้นๆ นอกเหนือการควบคุม 

5. ในบางกรณีเม่ือผูสนใจจองโปรแกรมทัวรแลว ซ่ึงทางทีมงานจะตองสงเงินมัดจำไปมัดจำคาท่ีพักและยานพาหนะ

ทันที ดังนั้นจากภาระดังกลาวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากผูจอง 

6. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจำคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

หมายเหตุ 

• กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหละเอียดกอนทำการจอง 

• กรุณาปฏิบัติตามท่ีเจาหนาท่ีแนะนำ ตามมาตรฐานทองเท่ียวปลอดภัยดานสุขอนามัย และเพ่ือความปลอดภัยใน

การทองเท่ียว 

• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีผูรวมเดินทางนอยกวาท่ีบริษัทกำหนด 

• รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสำคัญท่ีสุด 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

• เม่ือทานตกลงชำระเงินมัดจำหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

 

ขอแนะนำสำหรับการเดินทาง ในชวง New Normal 
- มาตรการการใหบริการระหวางเดินทางบนรถโดยสาร - 

1. สมาชิกตองใสหนากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการแจกหนากากอนามัย และเจล

แอลกอฮอลลางมือใหลูกคาทุกทาน 

2. กอนข้ึน-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทฯจะมีมาตรการ วัดไขตรวจอุณหภูมิ และ ใหทานลางมือดวยเจลแอลกอฮอล

กอนข้ึนรถ 

 

 

 

 


