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เมืองโบราณจเูจียเจ่ียว | วดัพระหยกขาว | ถนนนานกิง  
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เซีย่งไฮ้  ไฉไล ท่องเมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว 4 วัน 3 คนื 
เดนิทาง กุมภาพนัธ-์มีนาคม  2563 

 

 

 

 
เร่ิมต้นเพยีง 9,999.- 

เส้นทางการเดนิทาง  

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – เซ่ียงไฮ ้(สนามบนิเซ่ียงไฮผู้ต่ง)(FM856/19.05-01.30) 
วนัท่ี 2   เมืองโบราณจเูจียเจ่ียว+ลอ่งเรือ – รา้นผา้ไหม – ยา่นซินเทียนตี ้– หาดไวท่าน – อโุมงเลเซอร ์
วนัท่ี 3   รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) – ตลาดเฉินหวงเม่ียว – บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ– STARBUCK RESERVE ROASTERY – 
             ถนนนานกิง 
วนัท่ี 4.  วดัพระหยกขาว – รา้นหยก – ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG – เซ่ียงไฮ ้(สนามบนิเซ่ียงไฮผู้่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบิน

สวุรรณภมูิ) (FM853/18.30-22.25 ) 
 



 

2 เซี่ยงไฮ ้ ไฉไล ทอ่งเมืองโบราณจเูจียเจ่ียว 4 วนั 3 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮแ้อรไ์ลน ์                   [GQ1PVG-FM001]             

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)
(FM856/19.05-01.30) 

16.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินไชน่าอิสเทิรน์แอรไ์ลน์ 
(FM) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

19.10 น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ เที่ยวบินที่ FM856 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
01.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ้ ผู่ตง ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้น

ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์่งไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน  ค.ศ. 1848 
ตวัเมืองเซี่ยงไฮถ้กูเปิดเป็นเมืองทา่และเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยูร่มิแมน่ า้หวงผู่ หา่งจากปากแมน่ า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร 
แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น า้หวงผู่  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเดิน
ทางเขา้สูท่ี่พกั 

ที่พกั โรงแรม  SHANGHAI DONGFANG HOTEL หรอืเทียบเทา่ บรเิวณใกลส้นามบิน 

วันที2่ 
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ศูนยผ์้าไหม – ย่านซินเทียนตี ้– หาด
ไว่ทาน – อุโมงเลเซอร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหว่าง

มณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน า้แหง่วฒันธรรมโบราณ ติดอนัดบัหนึ่งในสี่ที่มีช่ือเสียงโดง่ดงัในบรรดาต าบลน า้
ของเมืองเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้ไดช่ื้อว่าเป็นไข่มกุใตแ้ม่น า้แยงซีเกียงจนถึงปัจจบุนันี ้ ท่านจะไดล้อ่งเรือชมตลาดน า้จูเจียเจ่ียว ซึ่งเป็น
เมืองที่มีสิง่ก่อสรา้งทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มิง และราชวงศซ์ิงอยูม่ากมาย  

 

 
 น าท่านเยี่ยมชม ศูนยผ้์าไหม ผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลิต

เป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจกัร ชมการดงึใยไหมรงัแฝดเพื่อมาท าไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง   
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้ ( Xin Tian Di ) ย่านฮิปเตอรใ์จกลางนครเซี่ยงไฮ้ ที่วัยรุ่นตอ้งมา กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวติดอนัดบัตน้ๆไปแลว้ ส าหรบัแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนี ้ไม่แพแ้หลง่ชอ้ปป้ิงรุน่พี่ อย่าง ถนนนานกิง ถนนอู่เจียง Yu Yuan 
Bazaar ถือว่าเป็นอีก 1 ไฮไลท์เด็ดของนครแห่งนี  ้เนื่องจากเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร สิ่งปลูกสรา้งที่ใช้อิฐบล็อกแบบ
สถาปัตยกรรมแบบ Shikumen (ซิกเหมิน) การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกกับจีนเขา้ดว้ยกัน  ทางเดินหิน 
ก าแพงหิน ประตหูิน บา้นเมืองเก่าแตด่แูลรกัษาอยา่งดี อิสระใหท้า่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั   

 

 
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ไดช่ื้อวา่ “พิพิธภณัฑน์านาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเดน่ของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารที่ส  าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย 
เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของ
หนว่ยงานภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของ 

 

 
 น าทา่นนั่ง รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้มน่ า้หวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหวา่งทางฝ่ังของเดอะบนัด ์และเขตผูต่ง มี

ความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเตน้ของการท่องเที่ยวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ริ่มตน้กนัดว้ย โบกีร้ถไฟที่สามารถ
มองเห็นรอบดา้นไดแ้บบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟเริ่มวิ่งไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเริ่มปรากฏ สรา้งความน่า
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ตื่นเตน้ยิ่งขึน้ดว้ยเสียงต่าง ๆ แสงไฟจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ปรากฏเป็นภาพที่งดงาม ซึ่งจะใชเ้วลาทัง้หมดเพียงแค่ 3-5 นาที 
เทา่นัน้ในการผา่นอโุมงคแ์หง่นี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ  เสี่ยวหลงเปา) 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่3 
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ – 
STARBUCK RESERVE ROASTERY –ถนนนานกิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 
น าท่านสู ่ศูนยน์วดฝ่าเท้า(ยาบัวหิมะ)  พรอ้มฟังบรรยายเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณจีน อดีตถึงปัจจุบนั การสง่เสริมการใช้
สมนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รบัฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  พรอ้มผอ่นคลายนวดฝ่าเทา้   
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  

 

น าท่านสู ่ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือที่เรียกกนัว่า ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็นศนูยร์วม
สินคา้และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซี่ยงไฮซ้ึง่มีการผสมผสานระหวา่งอดีตและปัจจุบนัไดอ้ย่างลงตวั  ซึ่ง
เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ   บุฟเฟตอ์าหารนานาชาติ) 

 น าท่านสูร่า้น  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกติ 300 เท่า ส  าหรบัสาขา Reserve 
Roastery ที่เพิ่งเปิดใหบ้ริการในเซี่ยงไฮใ้หมห่มาดเมื่อวนัที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแลว้ ยงัมี
บารจิ์บกาแฟที่ยาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบารจิ์บกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถ
มาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มตา่งๆ กว่า 100 เมน ูรวมทัง้เครื่องดื่มที่มีเฉพาะ
สาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้  
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 จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถือวา่

เป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 
ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร ภตัตาคารหรู 
รา้นจิวเวลรี่ช่ือดงั ทัง้รา้นที่เป็นของคนจีนทอ้งถ่ิน และของต่างชาติ รา้นฟาสตฟ์ู้ด มีตัง้แต่ รา้น KFC, McDonald, SUBWAY 
Pizza Hut รา้นไอศครมี   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วันที ่4 
วัดพระหยกขาว – ร้านหยก – ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG – เซี่ยงไฮ้ (สนาม
บนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (FM853/18.30-22.25 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านชม วัดพระหยกขาว ตัง้อยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ ้เป็นวดัศนูยร์วมจิตใจของชาวพทุธใน 

เซี่ยงไฮ ้และเป็นวดัที่นกัท่องเที่ยวเขา้นมสัการเป็นจ านวนมากที่สดุของเมืองเซี่ยงไฮ้ ภายในวดัมีพระพทุธรูปปางนั่งทัง้ 2 องค ์
สลกัจากหยกทัง้แท่ง แสงสว่างและแสงสะทอ้นของหยกขาวนัน้ท าใหอ้งคพ์ระพทุธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจา้ยิ่งขึน้  องค์
พระพทุธรูปปางนั่งมีความสงู 190 เซนติเมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและ
ตรสัรูแ้จง้พระพทุธเจา้ สว่นพระพทุธรูปปางไสยาสน ์มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงดา้นขวาและหนนุพระเศียรดว้ยพระ
หตัถข์วาและพระหตัถซ์า้ยวางบนขาดา้นซา้ย ลกัษณะเช่นนีเ้รียกว่า ปรินิพพาน ใบหนา้นิ่งสงบแสดงถึง สนัติสขุ ของพระ
ศากยมนุี เมื่อครัง้ท่านไดจ้ากโลกนีไ้ป ภายในวดั ยงัมีพระนอนองคอ์ื่นๆ ซึ่งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งถูกอญัเชิญมาจาก
ประเทศสงิคโปร ์โดยเจา้อาวาสองคท์ี่สบิ ในปี ค.ศ.1989 มากกวา่นีย้งัมีภาพวาดโบราณ และคมัภีรพ์ระไตรปิฎก จดัวางไวอ้ีก
ส่วนของวดั ถึงแมว้่าประวตัิของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายท าใหว้ดัแห่งนีม้ี
ความโดดเดน่และไมอ่าจเลยีนแบบได ้ในเมืองทนัสมยัเช่นนี ้  
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 น าทา่นเยี่ยมชม ศูนยห์ยก อญัมณีล า้คา่ เครือ่งประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเช่ือวา่ใส่ แลว้จะช่วยปอ้งกนัอนัตราย

ได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน   
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงจใุจกบั ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG มีสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายหลากหลายยี่หอ้ในราคายอ่มเยา
ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า ใหท้า่นเลอืกชอ้ปอยา่งเต็มอิ่ม 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 
18.25 น. อ าลา มหานครเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบินไชนา่อิสเทิรน์แอรไ์ลน ์(FM) เที่ยวบินที่ FM853 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : เซีย่งไฮ้  ไฉไล ทอ่งเมืองโบราณจูเจยีเจีย่ว 4 วัน 3 คืน 
 โดยสายการบนิเซีย่งไฮ้แอรไลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 21-24 ก.พ.63 10,999 10,999 10,999 3,000 5,999 

วนัท่ี 26-29 ก.พ.63 9,999 9,999 9,999 3,000 5,999 
วนัที 12-15 มี.ค.63 10,999 10,999 10,999 3,000 5,999 
วนัท่ี  26-29 มี.ค.63 11,999 11,999 11,999 3,000 5,999 

วนัท่ี 04-07 เม.ย.63 12,999 12,999 12,999 3,000 6,999 

วนัท่ี  07-10พ.ค.63 14,999 14,999 14,999 3,000 5,999 
วนัท่ี  11-14 มิ.ย.63 14,999 14,999 14,999 3,000 5,999 
วนัท่ี 25-28 มิ.ย.63 14,999 14,999 14,999 3,000 5,999 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,900.-  ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
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     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2.    คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้
ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 14 วนัก่อนเดนิทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวีซา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท า

ใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท พรอ้มเอกสาร

เพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เดี่ยวผา่นศนูยร์บัยื่น    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ.  
ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 
8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรลีงักา 16.ลเิบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรยี 19.ไนจีเรยี 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   
กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดินทาง วีซา่จะถกูยกเลกิทนัที ไม่
สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครัง้อื่นๆ ได ้และการยกเลกิเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 
กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่ งเพิ่มเอง , ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
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 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท า
วีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่ และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 

 
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 



 

15 เซี่ยงไฮ ้ ไฉไล ทอ่งเมืองโบราณจเูจียเจ่ียว 4 วนั 3 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮแ้อรไ์ลน ์                   [GQ1PVG-FM001]             

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


