ทัวร์ จีน: TOUR6328

** ค่าทัวร์ ยงั ไม่ รวมค่าวีซ่า ยื่นแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท **
**ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถตลอดทริป ท่ านละ 1,200 บาท หัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพอใจของท่ าน**

กาหนดการเดินทาง วันที่ 18 – 22 มกราคม // 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2560
วันแรก
18.00น.
20.55 น.

( 5 วัน 3 คืน )

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง
คณะทัวร์ พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ผูโ้ ดยสารขาออกประตู 5-6 สายการบิน Nok Scoot โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องพาสปอร์ ตและโหลดกระเป๋ าให้แก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ ฉงชิ่ง โดยสายการบิน Nok Scoot เทีย่ วบินที่ XW 092

** สายการบินมีบริการขายอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **ไม่ รวมในค่ าทัวร์ ***
ถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีฉ่ งชิ่ง
XIBAINIAN HOTEL หรื อเทียบเท่า4*

01.00 น.

วันทีส่ อง

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารน าท่านเดิ นทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมื องอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิ ศ

เช้ า

ตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสู ง ทาให้เมืองนี้มีป่าไม้ และ
พื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ าอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่ ่ างจากเมืองฉงชิ่ งประมาณ
130 กิ โลเมตร ถนนเป็ นทางด่ ว นพิ เศษตลอดเส้ น ทาง น าท่ า นชมอุ ท ยานเขานางฟ้ า (รวมรถเล็ก ) อุ ท ยาน
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยูท่ างตอนเหนื อของแม่น้ าอวูเ่ จียงในระดับความสู ง 1900
เมตรจากระดับน้ าทะเล มี ยอดเขาสู งสุ ดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องความสวยงามทาง
ธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่ ง 4 สิ่ งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้
หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิ มะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้ าเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน ช่วงนี้ท่านจะได้พบกับใบไม้เปลี่ยนสี ละลานตา ( ท่านสามารถซื้อเพิ่ม
เล่ นสกี ปิ งเสวีย่ เฉิน ให้ ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกีในโดม **ค่ าใช้ จ่าย กรุ ณาติดต่ อไกด์ ท้องถิ่นหรื อ
หัวหน้ าทัวร์ )
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้ า - สะพาน
สวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทาให้เกิดเป็ นบ่อหลุมขนาดใหญ่
ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมี บางส่ วนเป็ น โพลงทะลุ เหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายใน
อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้ า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่ งเป็ นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่
ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้ เองที่จางอี้โหมวใช้เป็ นฉากในหนังการถ่ายทาหนังเรื่ อง "ศึกโค่น
บัลลังก์วงั ทอง ล่ าสุ ดใช้ เป็ นฉากในหนังฮอลิว๊ ดู ฟอร์ มยักษ์ TRANFORMER4 ทีโ่ ด่ งดังไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักทีอ่ ่ หู ลง
CHENJIA HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*

เทีย่ ง

ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า
เทีย่ ง

ฉงชิ่ง – อู่หลง – อุทยานหลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)

อู๋หลง – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่ างเป่ ย – หงหยาต้ ง
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ
่ กั หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่งให้ท่านพักผ่อนบนรถ
บริ การกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านช้อปปิ้ งของฝากคนทางบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ ยฟางเป่ ย

(ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ ง) หรื อที่รับรู ้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจ
ตั้ง อยู่บ ริ เวณอนุ ส าวรี ย ์ป ลดแอก ซึ่ งสร้ า งขึ้ น เพื่ อ ราลึ ก ถึ ง ชัย ชนะในการท าสงครามกับ ญี่ ปุ่ น แต่ ปั จจุ บ ัน
กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ งมอลล์
ขนาดใหญ่ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “หงหยาต้ ง” คอมเพล็กซ์ ในรู ปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมี
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็ นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีก
ทั้งยังเป็ นจุดถ่ายรู ปที่สาคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

OPTION : ทัวร์ แนะนาซื้อเพิม่ ท่ านละ 480 หยวน ( ติดต่ อไกด์ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ )



ล่องเรื อแม่ นา้ เจียหลิง และแยงซีเจียง ชมวิวธรรมชาติทงี่ ดงาม
นั่งกระเช้ า Liangjiang เคเบิล้ ชมวิวแม่ นา้ แยงซีเกียงแห่ งเดียวของประเทศจีน




วัดหลัวฮั่น วัดพุทธเก่าแก่อายุกว่ า 1,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอาคารสู งสมัยใหม่
เมนูมื้อเย็น สุ กฉี้ งชิ่ง อาหารพืน้ เมืองขึน้ ชื่ อ
พักทีฉ่ งชิ่ง

วันทีส่ ี่

XIBAINIAN HOTEL หรื อเทียบเท่า4*

อิสระเดินเล่น ช้ อปปิ้ งในเมืองฉงชิ่ง // หรื อซื้อทัวร์ เพิม่ ( ไม่ รวมรถและอาหารเทีย่ ง-คา่ )
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ
่ กั หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเล่นหรื อเลือกเที่ยวสถานที่เด่นๆในตัวเมืองฉงชิ่ง

เช้ า







สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามให้ท่านได้เลือกชมหลายแห่ง อาทิเช่น
หมู่บ้านโบราณฉื อชี่ โข่ ว เป็ นหมู่บา้ นที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายใน
หมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้
มหาศาลาประชาคม (ต้ าหลีถ่ ัง) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิ
สาเร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จาลองแบบมา
จากหอฟ้าเทียนถานจากปั กกิ่ง
พิพธิ ภัณฑ์ ซานเสี ย หรื อพิพธิ ภัณฑ์ ฉงชิ่ง เปิ ดให้เข้าชมเมื่อ ปี ค.ศ.2005 ภายในจัดแสดงเรื่ องราวของ
ประวัติศาสตร์ ของนครฉงชิ่ง และวิถีชีวติ ของคนสองฝั่งแม่น้ าแยงซี เกียง, การพัฒนานครฉงชิ่ง, การต่อต้าน
จักรวรรดิญี่ปุนและเรื่ องราวของ 3 ช่องแคบอันโด่งดังของเขื่อนยักษ์ซานเสี ยต้าปา
ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรื อที่รับรู ้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้
ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจ

หรื อจะเลือกซื้อทัวร์ เพิม่
เมืองต้ าจู๋ อยูห่ ่ างจากฉงชิ่ งไปด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร นาท่านชม ถ้าพุทธศาสนาต้ าจู๋ รวมทั้งถ้ า
แกะสลักสื อเหมินต้าฝอ สื อเหมินซานสื อเคอสื อจ้วนซานสื อเคอ เป่ ยซาน ตวอเป่ าถ่า และเป่ าติ่งซาน หลายภูเขา
หลายถ้ า เป็ นการแกะสลักเรื่ องราวเกี่ ยวกับ พุทธศาสนา มี พระพุ ทธเจ้าปางต่างๆ โพธิ สัตว์อรหันต์ พระและ
เทวดาในศาสนาเต๋ า ลัทธิ ขงจื่อ และผูค้ นที่ทาการไหว้พระในถ้ าเหล่านี้ ถ้ าตวอเป่ าซานเป็ นถ้ าที่ใหญ่ สวยงาม
และสาคัญที่ สุด ทัว่ ทั้งภู เขาพบร่ องรอยแกะสลัก 37 แห่ ง รวมรู ปพระ 1 หมื่ นกว่าองค์ มี ป างไสยาสน์ เจ้าแม่
กวนอิ ม ปางห้ามญาติ พระเจ้าอี้ เซี ยน เป็ นต้น เป็ นศิ ล ปะในสมัยราชวงศ์ซ่ ง สมัย 950 ปี ก่ อน หิ นแกะสลัก ที่
อาเภอต้าจู๋มีความสาคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศาสนา ซึ่ งไม่เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์ เท่านั้น หากยังเป็ น
ศูนย์รวมงานศิลปะของลัทธิ เต๋ า และแนวคิดของสานักปรัชญา "หรู เจีย" ของขงจื๊ออยูด่ ว้ ย หากกล่าวว่า ถ้ าผาม่อ
เกาคูอนั ยิ่งใหญ่ที่เมืองตุนหวงมณฑลกานซู่ และถ้ าผาหยุนกัง่ ที่เมืองต้าถง มณฑลซานซี คือสัญลักษณ์ของงาน
ศิลปะถ้ ายุคเริ่ มแรกของจีน หิ นแกะสลักที่ตา้ จู๋ ก็นบั ได้ว่า เป็ นตัวแทนของศิลปะถ้ าที่อ่อนหวานนุ่ มนวลในยุค
หลัง ซึ่ งได้ ร วบรวมผลงานศิ ล ปะการแกะสลัก หิ น ของจี น ในช่ ว งปลายคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 9 ถึ ง ยุ ค กลาง
คริ สต์ศตวรรษที่ 13

OPTION : เที่ยวชมผาหินแกะสลักต้ าจู๋ (รวมอาหารกลางวัน+เย็น)
คณะเดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป ราคาท่ านละ 950 หยวน
คณะเดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ราคาท่ านละ 900 หยวน
สมควรแก่เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง

วันทีห่ ้ า

ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

02.20 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ XW 091

04.30 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ....

อัตราค่าบริการ ** ทัวร์ No Shopping ** ทัวร์ ราคาพิเศษ ทัวร์ ไม่ มีราคาเด็ก ***
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ และเด็กพักมีเตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

18-22 มกราคม // 8-12 กุมภาพันธ์ 2560

9,999.-

3,900

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง ***
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

*** ค่านา้ หนักกระเป๋า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ า้ หนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ านละ 1,200 บาท
-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถตลอดการเดินทาง ท่ านละ 1,000 บาท // หัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ดุลยพินิจของท่ าน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชาระค่ าทัวร์ ยอดเต็ม ภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 10 วัน

เงื่อนไขในการให้ บริการ
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบเหมาจ่ าย การจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% แล้ ว ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจา
แล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่ มกี ารคืนค่ ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง
ผู้จองจะไม่ สามารถทาเรื่ องขอคืนค่ าตัว๋ หรื อขอคืนค่ าทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกาหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
1. สาเนาหนังสื อเดินทาง ถ่ ายแบบชัดเจน
2. กรณีทที่ ่านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่าน
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน กรณีที่ท่านส่ งเอกสารวีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทัน

ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่ อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผูร้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดิ นทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ ทางการเมื อง, สายการบิ นยกเลิกเที่ ยวบิ นหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ ทาให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดิ นทางถูกปฏิเสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษัทฯ มีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

ตัวอย่ างสาเนาหนังสื อเดินทาง

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ จีน กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะติดต่ อกลับ เพื่อแจ้ ง
รายละเอียดการชาระเงิน โทร 02-7138992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

