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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

 ราคาโปรโมชัน่ : ไม่มีราคาเด็ก  

12 - 15 มี.ค. 2560 13,999.- 4,500.- 
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26 - 29 มี.ค. 2560 14,999.- 4,500.- 

09 - 12 เม.ย. 2560 14,999.- 4,500.- 

16 - 19 เม.ย. 2560  14,999.- 4,500.- 

30เม.ย. – 03 พ.ค. 2560 * วนัแรงงาน * 16,999.- 5,900.- 

14 - 17 พ.ค. 2560 16,999.- 5,900.- 

21 - 24 พ.ค. 2560 16,999.- 5,900.- 

28 - 31 พ.ค. 2560 16,999.- 5,900.- 

ราคาอ่ืนๆ 

1. เด็กทารก INFANT (อายุต  า่กว่า 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 

2. เด็กอายุต  า่กว่า 18 ปีเก็บค่าทวัรเ์พิ่ม 3,000 บาท 

3. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ ัว๋เครื่องบิน ราคา 6,900 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา                                                                                 

13.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 3 

เคาน์เตอร ์E สายการบินไทยสมายล ์(WE) โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกใหก้บัท่าน (ส าหรบัไฟลท์วนัท่ี 12-15 มี.ค. เท่าน้ัน) 

16.05 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE 616 (บริการอาหารและ  

  เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

หมายเหตุ : ส  าหรบักรุป๊วนัที่ 12-15 มี.ค. จะเป็นไฟล์ท  

WE616  BKK-CSX  14.30-18.45   

WE617  CSX-BKK  19.40-22.35 

นัดลูกคา้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.30 น. 
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20.20 น. ถึงสนามบินฉางซา เมืองฉางซา ตั้งอ ยู่ทางตอนใต้ของแม่น ้ าเซียง ทิศ เหนือติดทะเลสาบ 

  ตงถิง ตะวนัออกติดภูเขาลวัเซียว ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้ นท่ีประมาณ  

  12,500 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของ 

  มณฑลหูหนาน มีประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้น 

  การเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

   จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองยีหยาง 

 พกัท่ี MEIYASI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันท่ีสอง จางเจียเจ้ีย – สะพานกระจก – รา้นหยก – ภาพเขียนทราย – รา้นผา้ไหม               

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี1) 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจ้ีย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู 

  หนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รบัการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี  

  ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจ้ียมีเน้ือท่ีกว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดว้ยขุนเขาน้อยใหญ่และตน้ไม ้

  นานาพนัธุ ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี2) 

บ่าย    น าท่านชมและหวาดเสียวกบั สะพานกระจก ท่ีสูงท่ีสุดและยาวท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่กลางสองยอดเขา 

   ของหุบเขาแกรนดแ์คนยอนจางเจียเจ้ีย จากสะพานถึงใตหุ้บเขาสูง 400 เมตร ยาว 370 เมตร ถึงแม ้

   กระจกมีความหนาถึง 24 ม.ม. และรบัน ้ าหนักคนไดพ้รอ้มกนั 800 คน แต่ก็ท าเอาหลายคนเดินไป 

   ขาสัน่ไป บางคนก็ตอ้งใชว้ิธีคลาน นักท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินบนสะพานน้ีมาแลว้เล่าว่า เม่ือลมกระโชกมา  

   สะพานจะโคลงเคลงไปมาเพิ่มความเสียวสะใจข้ึนอีก จากน้ันน าท่านชมอญัมณีล ้าค่า  หยก เป็น 

   เครื่องประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท่้านไดเ้ลือก 

    ซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีชื่อเสียง ท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน  

   น าท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเย้ียน สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาดของหล่ีจ 

   วินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น  

   กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม้ หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมา ลว้นไดร้ ับ 
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   รางวลัและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก แวะชม โรงงานผลิตผา้ไหม  

   ของจีน ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใชเ้ครื่องจกัร และโรงงานคน ชมการดึงใยไหม 

   รงัแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง 

        

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี3) 

   พกัท่ี JINXIUDONGDU HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสาม       จางเจียเจ้ีย – ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่กระเชา้) – ระเบียงกระจก – รา้นยางพารา – รา้นยา

จีน  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี4) 

   น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเม้ิงซาน 

  หรือซงเหลียวซาน เป็นประวตัิแรกของจางเจียเจ้ีย จากน้ันน าท่าน  นั่งกระเชา้ข้ึน สู่เขาเทียนเหมิน 

  ซาน ซ่ึงมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชา้ท่ีทนัสมัย 

  ท่ีสุด จากน้ันน าท่านเดินชมความมหศัจรรยข์องหน้าผาลอยฟ้า หรือ ระเบียงกระจก ใหท่้านพิสูจน์ 

  ความสวยงามของหน้าผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง พรอ้มกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทาง 

  ประมาณ 60 เมตร สรา้งอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ 

  ภายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศถา้อากาศหนาวมาก หิมะ 

  ตก ทางเดินน้ีจะปิด) สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเท่ียว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน  

  หลากหลายพนัธุ์ ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูง 

  เสียดฟ้า งามแปลกตา 
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 **หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ขึ้ นบนัไดเลื่อน + ลงกระเชา้ เพื่อความ 

  สะดวกแก่ลูกคา้ท่ีจะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบนัไดเลื่อนประกาศปิด การเท่ียวตอ้งเป็นขึ้ น +  

  ลงกระเชา้ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึงทั้งน้ี ขึ้ นอยู่ 

  กบัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศ 

  จากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยท่ีไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า**  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี5) 

บ่าย   น าท่านชมผลิตภัณฑ์สินคา้จาก รา้นยางพารา จากน้ันน าท่านสู่ รา้นยาจนี ฟังเรื่องราวเก่ียวกับ 

  การแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปี พรอ้มรับ 

  ฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญ  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี6) 

    พกัท่ี SHANSHUIZHONGTIANG HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสี่ จางเจียเจ้ีย – ฉางซา – ถนนคนเดิน – กรุงเทพฯ                                          

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี7)  

  น าท่านเดินทางสู่  เมืองฉางซา ระหว่างทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี8) 

บ่าย   น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดิน ตลาดใหญ่มีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือทั้งสินคา้แบรนดเ์นม ย่ีห้อ 

  จีนชื่อดงั และสินคา้ราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้ นเมืองใหท่้านเลือกสรร และซุปเปอรม์าเกตทอ้งถ่ินให้ 

  ท่านซ้ือของพื้ นเมืองเป็นของฝาก  

   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

21.20 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE617 (บริการอาหารและ 

  เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

23.55 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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 CU CENTER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 160 หยวน (960บาท) 

 (ส่วนหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่จะพอใจในการบริการ) 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นท่ีพอใจ  

แลว้จงึวางมัดจ  าเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง *** 

 การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั้นแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยใน

การเดินทาง และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าให้มาตรฐานของการบริการลด

นอ้ยลง 

** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต  า่กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ** 

 

ส ำคญัมำก!!!กรุณำอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจ 

ลูกคำ้ทีม่วีซี่ำจนีและสำมำรถใชเ้ดนิทำง เขำ้-ออก ไดต้ำมวนัเดนิทำงทีร่ะบุ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีใ่หร้บั 

ทรำบกอ่นกำรท ำกำรจองทวัร ์แตท่ ัง้นีบ้รษิทัไมม่กีำรลดรำคำทวัรใ์นส่วนของลูกคำ้ทีม่วีซี่ำจนีทุกกรณี 

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นค้าพื้ น

เม้ืองใหน้ักท่องเท่ียวได ้รูจ้ ักคือ รา้นยาจีน, รา้นหยก, ร ้านยางพารา, รา้นผ้าไหม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละ ประมาณ 50-90 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาท่ีก าหนด จะตอ้ง

เสียค่าปร ับ 300 หยวน/รา้น และหากท่านไม่ประสงค์จะเขา้รา้นค้าดงักล่าว ท่านจะตอ้งเสียค่าปรบั 300 

หยวน/รา้น)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคับใดๆ ทั้งส้ิน  

 

ราคาทัวร์นี้รวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป น ้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัต่อท่าน/ห้ิวขึ้ น 

  เครื่องได ้07 กิโลกรมั 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
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- โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  

- บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

- ค่ารถรบั-ส่งและน าเท่ียว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์  านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ากรุ๊ปเขา้ประเทศจีนเฉพาะผูถ้ือพาสฯคนไทยท่ีเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 

    เท่านั้น  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 160หยวน (960บาท)/ท่าน/ทริป, ส่วนหวัหน้าทวัรแ์ลว้ 

   แต่จะพอใจในการบริการ, (เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่) 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    

- ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั  /  ค่าวีซ่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ 

- ไม่รวมค่าวีซ่าชาวต่างชาติทีไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกคา้ 

  เป็นผูด้  าเนินการขอวีซ่าเอง ทางบริษัทไม่รบัย่ืนใหค้่ะ) 

- ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว  

หมายเหตุ 

- จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ 25ท่านข้ึนไป 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้านนับจากวนัเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทาง  

  ท่องเท่ียว 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด 

  หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ 

  เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด 

  หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ 

  เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง 

  รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช  าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทน  

  ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
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- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุ 

  ท่ีเกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน  

  เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลงัจากการ 

  ส ารองท่ีนัง่) ส าหรบัเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการกา

รนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได  ้ไม่สามารถขอคืนค่าต ัว๋ได  ้เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน 
 

ขอ้แนะน าเพิ่มเติม ส าหรับผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศจนี 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือใบรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะ

ตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินหยวน และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะ

ขอดูในบางกรณี 

 

 


