ทัวร์ จนี : TOUR18643

วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-หนำนหนิง (CZ6100 : 13.00-16.20)
เหมิงสื่ อเถียนเหยียน

X

2

เหมิงสื่ อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ ไผ่ชมวิวเหมิงสื่ อ
เถียนเหยียน-กำรแสดงของชนเผ่ำน้ อย-เมืองเต๋ อ
เทียน-นำ้ ตกเต๋ อเทียน-หลักเขตแดนเสำเลขที่ 53
เมืองจิง้ ซี-บ่ อนำ้ พุห่ำน

  

JING XI HUA XI HOTEL
หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว

3

จิง้ ซี-เมืองปำหม่ ำ-ถำ้ หน้ ำต่ ำงสวรรค์ (ถำ้ ร้ อยนก)
ถำ้ คริสตัล-เกำะหมู่บ้ำนคนอำยุยืน-กำรแสดง
พืน้ เมืองปำหม่ ำ-โชว์ เมิ่งป่ ำหม่ ำ

  

BA MA VIENNA HOTEL
หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว

4

ปำหม่ ำ-เมืองหนำนหนิง-พิพิธภัณฑ์ แห่ งชนชำติ
กวำงสี -ภูเขำชิ งซิ่ว

  

VIENNA HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

MING SHI YI SHU HOTEL
✈  หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว
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5

หนำนหนิง-กรุ งเทพฯ (CZ6099 : 10.35-12.00)

 ✈

X

กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง

 กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม – ตุลำคม 2562
วันแรก
10.00 น.
13.00 น.
16.20 น.

ค่ำ
วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

กรุ งเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ)-หนำนหนิง-เหมิงสื่ อเถียนเหยียน
 คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชั้ น 4
ประตู 9 บริ เวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่
จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเอกสารให้กบั ท่าน
เหิ รฟ้าสู่ เมืองหนำนหนิง โดยสำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่
CZ6100 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดิ นทางถึ ง สนำมบิ นอู๋ ซู เมื องหนำนหนิ ง เป็ นเมื องเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซี จว้ ง เมือง
หนานหนิ งเป็ นที่รู้จกั ในฐานะสถานที่จดั งานมหกรรมแสดงสิ นค้าจีน -อาเซี ยนเป็ นการถาวร เป็ น
เมื องแห่ งความเขียวขจีที่น่าอยู่ ซึ่ งได้รับสมญานามว่า "เมืองสี เขียว" หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง นาท่านเดินทางสู่ เหมิงสื่ อเถียนเหยียน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง)
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูสามชั้ นอบเผือกหิมะ
พักที่ MING SHI YI SHU HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
เหมิงสื่ อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ ไผ่ชมวิวเหมิงสื่ อเถียนเหยียน-กำรแสดงของชนเผ่ำน้ อย-เมืองเต๋ อ
เทียน-นำ้ ตกเต๋ อเทียน-หลักเขตแดนเสำเลขที่ 53-เมืองจิง้ ซี-บ่ อนำ้ พุห่ำน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่าน ล่ องแพไม้ ไผ่ ชมวิวเหมิงสื่ อเถียนเหยียน ซึ่ งห่ างจากตัวเมืองประมาณ 53 กิ โลเมตร ถือเป็ น
จุดชมวิวระดับ AAAA โดยทัศ นี ยภาพสองฝั่ งงดงามด้วยภู เขา, ล าน้ า และบรรยากาศอัน สดชื่ น
รื่ นรมย์ ในยามล่ องแพท่ านจะได้พ บเห็ น วิถี ชี วิตของชาวชนบทที่ ออกมาท ากิ จกรรมประจาวัน
นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชม กำรแสดงของชนเผ่ ำน้ อย นาท่านเดินทางไปยังชายแดนจีน-เวียดนามที่
เมื อ งเต๋ อ เทียน (ใช้ เวลำเดิ น ทำงประมำณ 1 ชั่ วโมง) มณฑลกวางสี เพื่ อสั ม ผัส กับ ความยิ่งใหญ่
อลังการของน้ าตกเต๋ อเทียนอันเลื่อชื่อ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเข้าสู่ เขตอุทยาน นั่งรถแบตเตอรี่ เที่ยวชม น้ำตกเต๋ อเทียน ที่ มีสมญานามว่า "มินิไนแองกำ
ร่ ำ" เป็ นน้ าตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซี ย และใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ าตกไนแอง
การ่ า) ตัวน้ าตกมีความกว้าง 120 เมตร สู งประมาณ 70 เมตร โดยที่อยูฝ่ ั่งจีนมี 3 ชั้น ซึ่ งมีขนาดใหญ่
กว่าฝั่งเวียดนาม ที่มีลกั ษณะเป็ นน้ าตกชั้นเดียว (ซึ่ งฝั่งเวียดนามเรี ยกว่า น้ าตกตาปาเกรี ยน) โดยความ
ใหญ่ โ ตของน้ าตกชวนตื่ น ตาตื่ น ใจ แม้จ ะอยู่ ใ นสถานที่ ไ กลออกไป ก็ ย งั สามารถได้ยิ น เสี ย ง
ครึ กโครมกึกก้องของน้ าไหลอย่างชัดเจน จากนั้นนาท่านเดินขึ้นไปชม หลักเขตแดนเสำเลขที่ 53 ที่
กั้นพรมแดนจีน-เวียดนาม ซึ่ งหลักเขตแดนที่ข้ ึนชมนั้นเป็ นเสาหิ นที่มีความสู งประมาณเมตรกว่าๆ
เป็ นหลักเขตแดนที่สร้ างโดยฝั่งจีน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองจิ้งซี (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2
ชั่ วโมง) จากนั้นนาท่านชม บ่ อน้ำพุห่ำน สวนสำธำรณะเอ๋ อสวน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทศั นี ยภาพ
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ค่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

งามเลิ ศ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากว่า 700 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง มีตานานประเพณี พ้ืนบ้าน
โบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่ น หิ นแกะสลัก วัดมังกร อนุ สาวรี ยห์ ่ าน เจ้าหญิง
นิทรา ต้นไม้คู่รัก เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดป่ าอบมะนาว
พักที่ JING XI HUA XI HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
จิง้ ซี-เมืองปำหม่ ำ-ถำ้ หน้ ำต่ ำงสวรรค์ -ถำ้ คริสตัล-เกำะหมู่บ้ำนคนอำยุยืน-กำรแสดงพืน้ เมืองปำหม่ ำ
โชว์เมิ่งปำหม่ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปำหม่ ำ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) เป็ นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามี
คนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก เป็ นหมู่บา้ นอายุยืนที่สุดในโลก และเป็ นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ถ้ำหน้ ำต่ ำงสวรรค์ (ถ้ำร้ อยนก) เป็ นถ้ าที่อยูห่ ่ างจากเมืองปา
หม่าประมาณ 20 กิโลเมตร นาท่านล่ องเรื อชมควำมงำมของหิ นงอก หิ นย้อย ภายในถ้ ายังมีคา้ งคาว
นกนางแอ่น นกนานาชนิ ด จึงทาให้ถ้ านี้ มีอีกชื่ อหนึ่ งว่า ถ้ าร้อยนก ระหว่างล่องเรื อท่านจะได้ผ่าน
ความมืดความสว่างผสมผสานกันเหมือนดัง่ หยินหยาง ซึ่ งเป็ นความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติ
อาจเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้คนที่นี่มีอายุยืน และน้ าในถ้ าเมื่อต้องกับแสงจะเกิดประกายแสงงดงาม
ตามธรรมชาติ และเมื่อล่องออกจากปากถ้ าก็เหมือนดัง่ ท่านกาลังผ่านหน้าต่างสวรรค์
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูหอมย่ างปาหม่ า
นาท่านชม ถำ้ คริสตัล ถ้ าแห่งนี้ ได้สมญานามว่า “วังศิลปะธรรมชำติ หรื อ วังนำ้ แข็งแกะสลัก” ทันที
ที่เข้าไปในถ้ า ท่านจะรู ้ สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกแห่ งเทพนิ ยาย มีหินงอกหิ นย้อยมากมาย ภายในถ้ า
ขาวใสสะอาดเหมือน “คริสตัล” ที่งอกออกมาจากผนังถ้ าทั้งด้านข้าง ด้านบน บ้างเหมือนดอกเห็ ด
บ้างเหมือนต้นหญ้า บ้างเหมือนดอกไม้ สวยสดงดงามมาก นอกจากนี้แล้วถ้ านี้ยงั ได้ชื่ออีกอย่างหนึ่ ง
ว่า “ถ้ าคริ สตัลอายุวฒั นะ” เนื่ องจากภายในถ้ ามีออกซิ เจนค่อนข้างสู งที่กาลังรอท่านไปพิสูจน์ หาก
ท่ านได้เข้าไปสั ม ผัส อากาศ และความสวยงามภายในถ้ าแล้วท่ านจะรู ้ สึ ก ว่าเหมื อนอยู่ในสรวง
สวรรค์ จากนั้นนาท่านนั่งเรื อข้ ำมไปยัง เกำะหมู่บ้ำนคนอำยุยืน ซึ่ งมีชนเผ่าร้องเพลงต้อนรับท่าน
ท่านจะได้ศึกษาข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น พืช อาหารการกิน การออกกาลังกาย ที่มีอิทธิพลทาให้ชาวปา
หม่ามีอายุยนื
 รับประทำนอำหำรค่ำบนเกำะ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...แบบพื้นเมือง พร้อมชม กำรแสดงพื้นเมือง
ปำหม่ ำ เป็ นโชว์วฒั นธรรม แสดงเรื่ องราวความงดงามการดาเนิ นชี วิตของคนกวางสี วัฒนธรรม
ต่างๆ ของชนเผ่า พร้อมดื่มด่าไปกับบทเพลงรักที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ ให้ท่านประทับใจ และอิ่ม
เอมไปกับการแสดง
หลังอาหารค่านาท่านชม โชว์ เมิ่งปำหม่ ำ (Dream Ba Ma) เป็ นโชว์ที่ใช้ธรรมชาติเป็ นฉากจริ งๆ ทั้ง
แสง สี เสี ยง น่าตื่นตาตื่นใจ และใช้นกั แสดงที่เป็ นมืออาชีพ แสดงร่ วมกับชาวบ้านกว่า 300 คน เป็ น
การแสดงที่บอกเล่าเรื่ องราววิถีชีวติ ของขาวปาหม่า
พักที่ BA MA VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
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วันทีส่ ี่
เช้ ำ
เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ
10.35 น.
12.00 น.

ปำหม่ ำ-เมืองหนำนหนิง-พิพิธภัณฑ์ แห่ งชนชำติกวำงสี -ภูเขำชิงซิ่ว
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดิ นทางกลับสู่ เมื องหนำนหนิง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชั่ วโมง) ซึ่ งได้กลายเป็ นเมือง
ค้าขายระหว่างประเทศที่มีการจัดงานแสดงสิ นค้าจีน-อาเซี ยนขึ้นเป็ นปรจาทุกปี
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่ านย่างฮ่ องกง
นาท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑ์ แห่ งชนชำติกวำงสี ( Guangxi Museum of Nationalities) *ปิ ดทุกวัน
จันทร์ * ที่นี่เป็ นสถานที่เดียวที่รวมประวัติความเป็ นมาของคนพื้นเมือง เรื่ องราวทางวัฒนธรรมและ
ความเป็ นอยูข่ องชาวจ้วงให้ได้ศึกษา โดยเฉพาะกลองอย่างกลองมโหระทึก หรื อ ฆ้องบั้ง ที่ผูกพัน
กับชาวจ้วงมายาวนาน สังเกตได้จากรู ปอาคารพิพิธภัณฑ์ก็สร้ างออกมาคล้ายกลองมโหระทึกอยู่
เช่ น กัน จากนั้น น าท่ านชม ภู เขำชิ งซิ่ ว ซึ่ งเป็ นจุ ด ท่ องเที่ ย วส าคัญ ของหนานหนิ ง สร้ างขึ้ น ใน
ราชวงศ์หมิ ง พื้ น ที่ ข องสถานที่ ท่ องเที่ ยวแห่ งนี้ มี แค่ 1 หมื่ น 1 พัน 8 ร้ อยไร่ เนื่ องจากไม่ มี ใคร
ซ่ อมแซมในระยะยาว สถานที่ ท่ องเที่ ยวแห่ งนี้ ถู กทอดทิ้ งถู กลื ม หลังจากจี นปลดปล่ อย รั ฐบาล
มณฑลกวางสี ได้ให้ความสนใจแก่ ส ถานที่ ท่องเที่ ยวแห่ งนี้ จึงได้สร้ างใหม่ จนถึ งวันที่ 1 ตุลาคม
1987 จึงเปิ ดให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว ที่น่าชมน่ามองก็คือทัศนี ยภาพระหว่างทาง เช่น เจดี ย ์ 9 ชั้น
จุดชมวิวเมืองหนานหนิ ง วัดกวนอู เจดียม์ งั กรช้าง สวนต้นปรงขนาดยักษ์ ต้นปาล์มที่ใหญ่ที่สุดใน
เมืองจีน และ สวนป่ าเขตร้อน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ต้ งั แต่สมัย
ราชวงศ์ซ่ง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
หนำนหนิง-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรชุ ด
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอู๋ซู
 เหิรฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่
CZ6099 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป ***)
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ทัวร์ คุณธรรม หนำนหนิง...สละลอยแก้ ว
นำ้ ตกเต๋ อเทียน โชว์ เมิ่งปำหม่ ำ 5 วัน 4 คืน (CZ)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

รำคำ
ไม่ รวมตัว๋

25,999 บำท 4,500 บำท 17,999 บำท
25,999 บำท 4,500 บำท 17,999 บำท

วันที่ 29 พฤษภำคม-2 มิถุนำยน 2562

25,999 บำท

วันที่ 6-10 มิถุนำยน 2562

25,999 บำท

วันที่ 31 กรกฎำคม-4 สิ งหำคม 2562

25,999 บำท

วันที่ 15-19 สิ งหำคม 2562

25,999 บำท

วันที่ 28 สิ งหำคม-1 กันยำยน 2562

25,999 บำท

วันที่ 11-15 ตุลำคม 2562

25,999 บำท

25,999 บำท 4,500 บำท 17,999 บำท
25,999 บำท 4,500 บำท 17,999 บำท

วันที่ 16-20 ตุลำคม 2562

25,999 บำท

25,999 บำท 4,500 บำท 17,999 บำท

25,999 บำท 4,500 บำท 17,999 บำท
25,999 บำท 4,500 บำท 17,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 07 มี.ค. 62 เป็ นเงิน 1,600 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้ น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิ น
5 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลู ก ค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อ ประกัน กำรเดิ น ทำงเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
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กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป
4. ค่ ำภำษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคื นเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
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 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขำวเท่ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป , ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสี ดา, ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิว้ และใบหู ท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
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**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงทีช่ ื่ อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
• หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
• หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศทีไ่ ม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
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10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจี น ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำร้ ำง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน...............................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุ ณำกรอกชื่ อสถำนที่ทำงำน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทำงำน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
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เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)

เมื่อท่ำนได้ ทำกำรจอง ทัวร์ จีน กับ ไทยฟลำย ทรำเวล จำกัด จำกนั้น เจ้ ำหน้ ำทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรำยละเอียดกำรชำระเงินโทร 02-7138992 ท่ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์ จองได้ ตลอดเวลำทำกำรค่ ะ
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