
CAN-CZ001                                                                    หนา้ 1 จาก 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    วนัที ่14-17 ก.ย. 60 รำคำ 15,900.- 
 วนัที ่02-05 ธ.ค. 60 รำคำ 15,900.- 
 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ(CZ362/ 08.40-12.20)-กวางเจา-อนุสาวรยี ์5 

แพะ-ชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซีย่จิว่ 
✈ x O 

ROSEDALE HOTEL 

OR SAME 4 STAR 

2 

วัดตน้ไทร 6 ตน้-ศาลเจา้ตระกลุเฉนิ-รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-อนุ

เสาวรย์ ์ดร.ซนุยดัเซน็-ถา่ยรปุดา้นนอก CANTON TOWER- 

ลอ่งเรอืงชมววิกลางคนืแมน่ ้าจเูจยีง 

O O O 
ROSEDALE HOTEL 

OR SAME 4 STAR 

3 อสิระทัง้วัน(แถมฟร!ี! SUBWAY CARDS ONE DAY PASS) O x x 
ROSEDALE HOTEL 

OR SAME 4 STAR 

4 
บา้นเศรษฐชีกีวน-ลีจ่ือ่วาน-เกาะซาเมีย่น-ชอ้ปป้ิงถนนปักกิง่-

กวางเจา(CZ361 /19.40-21.50)-กรงุเทพฯ 
O O O 

 

กวำงเจำ เกำะซำเมีย่น  
ลอ่งเรอืแมน่ ำ้จเูจยีง 4 วนั 3 คนื (CZ) 

โดยสำยกำรบนิไชนำ่ เซำทเ์ทอรน์ แอรไ์ลน ์
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วนัแรก          กรงุเทพฯ-กวำงเจำ-อนสุำวรยี ์5 แพะ-ชอ้ปป้ิงถนนซำ่งเซีย่จ ิว่ 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ CHINA 

SOUTHERN AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวำงเจำ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ362 

 

12.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิไป่หวนิเมอืงกวำงเจำ ซึง่เป็นเมอืงเอกตัง้อยูภ่าคใตข้อง

มณฑลกวางตุง้ เป็นเมอืงวัฒนธรรมเกา่แกอ่นัลอืชือ่มาแตโ่บราณเลา่ลอืจนถงึ

ปัจจบุนัวา่มเีทวดา 5 องค ์สวมเครือ่งแตง่กาย 5 ส ีขีแ่พะ 5 ส ี คาบรวงขา้วมาให ้

ชาวบา้นเพาะปลกูเพือ่ขยายพันธุ ์ มอบความอดุมสมบรูณ์อยูเ่ย็นเป็นสขุตลอดกาล 

จงึไดรั้บการขนานนามวา่ “เมอืงแพะ” “เมอืงรวงขา้ว” และ “เมอืงดอกไม”้  หลัง

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และดา่นศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นชม 

อนุเสาวรยี ์ 5 แพะ น าทา่นชม อนสุำวรยี ์ 5 แพะ สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึเทพเจา้ที่

ดลบนัดาลใหเ้มอืงกวางเจามคีวามเจรญิอดุมสมบรูณ์ทางเกษตรกรรม อนุสาวรยี ์ 5 

แพะ ซึง่ใชห้นิแกรนติ 120 กอ้น แกะสลกัประกอบเป็นแพะ 5 ตวั สงู 11 เมตร แพะ

ตัวใหญค่าบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสงา่บนดอย ตามโบราณ เลา่กนัวา่ สมยัโจวหยหีวาง 

มเีทวดา 5 องคส์วมเสือ้สสีนัทีแ่ตกตา่งกนั ขึน้แพะ 5 ตวั แพะคาบรวงขา้วมา 6 รวง 

จากสวรรคล์งมาสูเ่มอืงมนุษย ์ และมอบพันธุเ์มล็ดขา้วอนัเป็นสริมิงคลใหช้าวกวาง

เจา พรอ้มทัง้อวยพรใหค้นกวางเจาพน้จากความอดยากตลอดกาล   เมือ่ส ิน้สดุ

ค าพดูเทวดากห็ายไป แพะทีข่ีม่ากลายเป็นกอ้นหนิ 5 กอ้น อนุสาวรยีแ์พะ 5 ตัว จงึ

เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงกวางเจาตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา จากนัน้น าทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง  

ถนนซำ่งเซีย่จ ิว่ เป็นยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่มาแตโ่บราณประมาณ 150 ปีกอ่นสมยั

สงครามฝ่ินปีค.ศ. 1840 ทีพ่ระราชส านักราชวงศช์งิอนุมตัใิหเ้ป็นศนูยก์ารคา้

ระหวา่งประเทศในสมยันัน้จดัเป็นยา่นการคา้ทีต่ดิตอ่กบัยโุรปโดยเฉพาะชมตกึแถว

ยคุเกา่และอาคารตา่งๆยงัคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอยา่งสวยงามซึง่ตอนหลังคน

จนีน ามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจบุนักย็งัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่คีวาม

นยิมอยูซ่ ึง่มสีนิคา้อนัทันสมยัตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายอาทเิสือ้ผา้,กระเป๋า,

สนิคา้แบรนดเ์นมจนี ฯลฯ.. 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

 ทีพ่กั   ROSEDALE HOTEL OR SAME 4 STAR  

วนัทีส่อง   วดัตน้ไทร 6 ตน้-ศำลเจำ้ตระกลุเฉนิ-รำ้นบวัหมิะ-รำ้นหยก-อนเุสำวรย์ ์ ดร.ซุนยดัเซ็น-

ถำ่ยรปุดำ้นนอก CANTON TOWER- ลอ่งเรอืงชมววิกลำงคนืแมน่ ำ้จเูจยีง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 หลังรับประทานอาหารเชา้  น าท่านสู ่  วดัตน้ไทร 6 ตน้ หรอื เรยีกว่าลิว่หรงซือ่ 

ซึง่ก็แปลว่าวัดตน้ไทรหกตน้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงกวางโจว สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 537 เป็น

วัดเกา่แกส่รา้งตัง้แตส่มยัถัง แต่เดมิไมไ่ดม้ชี ือ่นี้จนมาถงึในราชวงศซ์ง่ จงึไดม้กีาร

เปลีย่นชือ่มาเป็น วัดลิว่หรงซือ่ ภายในวัดแห่งนี้มเีจดยี ์9 ชัน้เรยีกว่า เจดยีด์อกไม ้

เนื่องจากมลีักษณะเหมอืนดอกไม ้หลังคาสแีดงของเจดยีเ์ป็นลอนโคง้เป็นกลีบ

ดอก ยอดของเจดยีเ์ป็นเกสร ซึง่เป็นเจดยีท์ีถ่กูสรา้งขึน้มาพรอ้มกบัวัดเพือ่บรรจพุระ

สารรีกิธาต ุเป็นสิง่กอ่สรา้งโบราณทีม่คีวามสงูทีส่ดุในกวางเจา จากนัน้น าทา่นเยีย่ม

ชม ศำลเจำ้ตระกลูเฉนิ เป็นบา้นพักที่สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศ์ชงิ ปัจจุบัน

กลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีไ่ดร้วมสิง่ตา่งๆทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมมณฑลกวางตุง้ 

เป็นบา้นทีส่วยงาม ทัง้ยังไดรั้บการรับรองจากองคก์ารการท่องเทีย่วว่าเป็นบา้นที่

สวยทีส่ดุอกีดว้ย จากนัน้น าท่านชม ยำบวัหมิะ ทีส่รรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้

น ้ารอ้นลวก เป็นทีพ่สิูจน์สรรพคุณมาแลว้หลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกดิไฟไหมแ้ลว้มี

แผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้
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กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าท่านแวะชม รำ้นหยก ที่มีคุณภาพและมีชือ่เสยีงของประเทศจีน ใหท้่านได ้

เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซยีะสัตว์มงคลที่มชี ือ่เสยีง น าท่านเขา้สู ่

พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น ซึง่ถอืเป็นบดิาของจนียคุใหมเ่ป็นผูท้ีม่พีระคณุกับชาว

จนีอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผูท้ีป่ลดปล่อยชาวจนีใหร้อดพน้จากสังคมเดมิทีล่า้

หลังและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ช ิง หลังจากนั้นน าท่าน ถ่ำยรุปด้ำนนอก 

CANTON TOWER หรืออกีชือ่นึงก็คือ Guangzhou Tower  เป็นหอส่ง

สัญญาณโทรทัศน์ของเมอืงกวางโจว ประเทศจนี สรา้งเสร็จกอ่นเปิดกฬีาเอเชยีน

เกมสท์ีก่วางโจว ซืง่เป็นเจา้ภาพในปี 2010 ถอืว่าเป็น Landmark แห่งหนึง่ก็ว่าได ้

แคนตันทาวเวอร์ที่สูง 600 เมตร (ประมาณ 1,968 ฟุต) อาคารนี้มีจุดเด่นคือ

สัดส่วนทัง้เวา้และโคง้ของอาคาร จนไดรั้บการขนานนามดว้ยชือ่เล่นน่ารักๆ ว่า 

“ซเูปอรโ์มเดล” ในสว่นทีแ่คบทีส่ดุของอาคาร สามารถวัดเสน้ผา่นศนูยก์ลางไดท้ี่

ความกวา้ง 30 เมตร (ประมาณ 98 ฟุต)  ใหท้่านไดถ้่ายรุปชมวิว ซึง่ในตอน

กลางคนืจะเปิดไฟสวยงาม 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

 หลังรับประทานอาหารค ่าน าทา่น ลอ่งเรอืชมแมน่ ำ้จเูจยีง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่

แมน่ ้าไขม่กุแหง่มณฑลกวา่งตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน่ ้าที่

ยาวเป็นอนัดับ 3 ของประเทศโดยมแีมน่ ้า 4 สายไหลมารวมกนัเป็นแมน่ ้าจเูจยีง ที่

กวา่งโจว ผา่นใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแมน่ ้าไขม่กุนีเ้ชือ่วา่เกดิ

จากหนิกอ้นใหญก่อ้นหนึง่ทีอ่ยูก่น้แมน่ ้า เชือ่วา่เป็นหนิไขม่กุทะเล มลีกัษณะกลม

มน ผวิเรยีบเนยีน มขีนาดใหญแ่ละสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขม่กุ ปัจจบุนั มี

สะพานขา้มแมน่ ้า สองฝากฝ่ังเต็มไปดว้ย ตกึสงู โรงแรมตา่งๆ และแหลง่ชอ้ปป้ิง 

ทีค่ า่คนืจะเปิดไฟสวยงาม 

 

 ทีพ่กั   ROSEDALE HOTEL OR SAME 4 STAR  

วนัทีส่ำม        อสิระท ัง้วนั (แถมฟร!ี! SUBWAY CARDS ONE DAY PASS) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 อสิระท ัง้วนั 

 (แถมฟร!ี! SUBWAY CARDS ONE DAY PASS) 

 

กลำงวนั  อสิระตำมอธัยำศยั    

บำ่ย อสิระท ัง้วนั 

 (แถมฟร!ี! SUBWAY CARDS ONE DAY PASS) 

 

ค ำ่  อสิระตำมอธัยำศยั    

 ทีพ่กั   ROSEDALE HOTEL OR SAME 4 STAR  

วนัทีส่ ี ่ บำ้นเศรษฐชีกีวน-ลีจ่ ือ่วำน-เกำะซำเมีย่น-ชอ้ปป้ิงถนนปกัก ิง่-กวำงเจำ-กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดนิทางสู ่บำ้นเศรษฐซีกีวน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงกวางเจาเขตลวีาน ในอดตีไดม้ี

ตระกลูมหาเศรษฐทีีร่ ่ารวยมากสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัย เป็นบา้นทีม่ขีนาดใหญ่

มาก ภายในไดม้ีการตกแต่งอย่างพิถีพิถัน และมีความสวยงามเป็นอย่างมาก  

ภายในตัวบา้นไดม้กีารจัดแสดงเครือ่งใชภ้ายในบา้น เชน่ โคมไฟ ป้า โบราณวัตถ ุ

หนังสือ แจกัน กระถางดอกไม ้กรงนก ฯลฯ น าท่านเดนิทางสู่  ลีจ่อืวำน หรือ

เรยีกวา่ คลองลิน้จี ่ตัง้อยุใ๋นเขตลีว่าน ถอืเป็นตัวเมอืงเกา่ของเมอืงกวางโจว ความ

เป็นมาของเมือง เมื่อปี 2553 รัฐบาลกวางโจวไดเ้ปิดตัวสวนสาธารณะคลอง

ลีจ่อืวานทีม่เีอกลักษณ์ เมอืงเกา่ของกวางโจวและแสดงวัฒนธรรมภาคใตข้องจนี 

ซึง่ในปีนัน้ เมอืงกวางโจวเป็นเจา้ภาพจัดงาน เอเชีย่นเกมส ์คลองลีจ่อืวานจงึเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีไ่ดรั้บความนยิมจากชาวจนีและชาวตา่งชาต ิ 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    
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บำ่ย น าท่านสู่ เกำะซำเมีย่น เป็นเกาะเล็กๆ อยู่บนฝ่ังทางเหนือของสระห่านขาวบน

แมน่ ้าจเูจยีง เกาะแหง่นีไ้ดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานของรัฐและเป็นทีรู่จ้ัก

กันทั่วไปว่าเป็น 'ววิแห่งที่เกา้ของกว่างโจว' นักท่องเที่ยวจะไดส้ัมผัสกัสภาพ

แวดลอ้มทางธรรมชาติที่น่ ารื่นรมย์ในบรรยากาศที่รายลอ้มไปดว้ยอาคาร

สถาปัตยกรรมรูปทรงตะวันตกทีม่เีสน่ห ์น าท่านเดนิทางสู ่ตลำดเป่ยจงิลู ่ท่านจะ

ไดช้มสนิคา้แบรนเนมตา่ง ๆ  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

19.40 น. ออกเดนิทางจาก สนำมบนิกวำงเจำ โดยสายการบนิ CHINA  

SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ361 

 

21.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.....................  

  

********************************* 
โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก(มี

เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 

ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

พกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่14-17 ก.ย. 60 15,900 15,900 15,900 3,500 

วนัที ่02-05 ธ.ค. 60 15,900 15,900 15,900 3,500 

 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  

ทำ่นละ 100 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
 

 
ไมม่รีำคำจอยแลนด ์/ ไมม่รีำคำเด็ก 

 
ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, นวดฝ่ำเทำ้(ขอควำมรว่มมอืในกำรแชเ่ทำ้), หยก, ชำ, ไขม่กุ

, รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุ

ทำ่นทรำบวำ่ ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั 

ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

หมำยเหต ุ!!!   
 รำคำดงักลำ่ว ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่จนีแบบกรุป๊  เก็บเพิม่ ทำ่นละ 1,000 บำท พรอ้มหนำ้พำสปอรต์ 
หำกทำงเมอืงจนีมกีำรประกำศยกเลกิวซีำ่กรุป๊ ไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุดๆท ัง้ส ิน้ ท ำใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซีำ่กรุป๊ได ้   
ทำงบรบิทัขอสวงนสทิธิ ์เก็บคำ่วซีำ่เพิม่ 1,500 บำท/ทำ่น จำกรำคำทวัร ์ 
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เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
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6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9. อตัรานีส้ าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ไดท้า่นละ 1 ใบและไมเ่กนิ 23 กโิลกรัมตอ่ หากน ้าหนัก

เกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4.คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีวซีำ่กรุป๊ 1,000 บำท/ทำ่น 

**เป็นวซีำ่กรุป๊ ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หำกยกเลกิเดนิทำง วซีำ่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ำมำรถน ำไปใชก้บักำร

เดนิทำงคร ัง้อืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทำง ไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่วซีำ่ไดท้กุกรณี   

หำกทำงเมอืงจนีมกีำรประกำศยกเลกิวซีำ่กรุป๊ ไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุดๆท ัง้ส ิน้ ท ำใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซีำ่กรุป๊ได ้  ทำ

งบรบิทัขอสวงนสทิธิ ์เก็บคำ่วซีำ่เพิม่ 1,500 บำท/ทำ่น จำกรำคำทวัร(์ยืน่ปกต ิ4 วนั ท ำกำร) 

หมำยเหต ุ:  

-  อตัรำคำ่วซีำ่ดงักลำ่ว ส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้ 
-  หำกทำงเมอืงจนีมกีำรประกำศยกเลกิวซีำ่กรุป๊ ไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุดๆท ัง้ส ิน้ ท ำใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซีำ่กรุป๊ได ้   
ทำงบรบิทัขอสวงนสทิธิ ์เก็บคำ่วซีำ่เพิม่ 1,500 บำท/ทำ่น จำกรำคำทวัร ์ 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 100 หยวน/ทำ่น/ทรปิ  // สว่นหวัหนำ้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิของ

ทำ่น 
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หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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**กรณีลกูคำ้มคีวำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่เดีย่ว** 

มคีา่บรกิารเพิม่เตมิดังนี ้

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบหทูัง้สองขา้ง

ชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ หา้มสวมเสือ้สทูทีม่ปีกสขีาว ไมส่วม

เครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริ้

นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร และสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์

ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/ 

- กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตวั กรณุาแจง้ดว้ยวา่ทา่นท า

ธรุกจิอะไร) ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิ

โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีาร

โทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 

วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้  

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด 

/ ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง)ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนือ่งจากผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม  

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบห ู

ทัง้สอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ  

ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

3.ใบอนุญาตการท างาน  
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4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้  

• ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร่ังเศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิัวเนยี ลัตเวยี 

ลักเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 
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**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

..............................................................................................................................................................

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

..............................................................................................................................................................

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

..............................................................................................................................................................

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 


