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รายการทวัร์ เซี่ยงไฮ้ – ผู่โถวซาน – หงัโจว - เซี่ยงไฮ้ 4 คืน 5 วัน 
โดยสายการบนิไทย ( TG ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง                  ปีใหม่  2018 
วนัแรก      กรุงเทพฯ - เซ่ียงไฮ้ – หำดไว่ทำน – ขึน้หอไข่มุก 

08.30 น. พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 
  เคำน์เตอร์ D 12-17  สำยกำรบินไทยโดยเจา้หนา้ท่ีจากทางหา้งฯ คอยบริการตอ้นรับท่าน 
11.00 น.  เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่ TG 664  สู่นครเซ่ียงไฮ้ บริการอาหารกลางวนับนเคร่ือง 
16.15 น. ถึงสนำมบินผู่ตง นครเซ่ียงไฮ้  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองเซ่ียงไฮ้ ผา่นชมเมืองเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีสุดในจีน มี
พ้ืนท่ี 5,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง 12 เขต ประชากร 12 ลา้นคน พ้ืนท่ีในเมือง 150 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรในเมือง 6 ลา้นคนเศษจากนั้นน าท่านนัง่รถลอดอุโมงคล์อดใตแ้ม่น ้าหวงผู ่  

ค ่ำ           อำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
หลงัอาหารน าท่านชมหำดว่ำยทนั ริมฝ่ังแม่น ้าหวางผูเ่จียง ซ่ึงชาวเซ่ียงไฮเ้รียกวา่หาดเซ่ียงไฮ ้อนัเป็นจุด
ชมทศันียภาพท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้น าท่าน “ ขึน้หอไข่มุก” เป็นจุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในเอเชียและสูง
เป็นอนัดบั 3 รองจาก แคนนาดาและรัสเซีย หอไข่มุก สูง 468 เมตร หนกั 120,000 ตนั ภายในหอไข่มุก

เป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟทค์วามเร็ว 7 เมตร/ 1 วนิาที  สมควรแก่เวลาน าท่าน เข้ำสู่ ทีพ่กั  

พกัที ่  NEW CENTURY PUXI HOTEL  

วนัทีส่อง             เซ่ียงไฮ้- ผู่โถวซำน– วดัเจ้ำแม่กวนอมิไม่ยอมไป– วดัป่ำไผ่ม่วง -หนำนไห่กวนอมิ  

เช้ำ  อำหำรเช้ำในโรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองเส่ินเจียเหมินโดยใชส้ะพานอ่าวหงัโจว [ Hangzhou Bay Bridge] ซ่ึงเป็น
สะพาน ท่ียาวท่ีสุดในโลก 36 กิโลเมตร  มีมูลค่า 1.42 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทอดตวัเช่ือมระหวา่ง
เมืองท่าชายฝ่ังทะเลของมณฑล โดยตวัสะพานเร่ิมสร้างข้ึนจากทิศเหนือตรงเมืองท่า 

http://www.abroad-tour.com/canada/
http://www.abroad-tour.com/russia/


 
 

12.00 น  ถึงเกำะ “ผู่โถวซำน” ต้นก ำเนิดเจ้ำแม่กวนอมิ   
รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  น าท่าน มนัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซ่ึงเป็นสถานท่ีศกัดสิ์ทธ์ิท่ีชาวผูโ่ถวซานใหค้วามเคารพนบั 
ถือมากกวา่ 2000 ปี ประดิษฐานอยูท่ี่ต  าหนกัริมทะเล เป็นวดัเก่าแก่ของเกาะน้ี จากนั้นน าท่าน สู่  
วดัป่ำไผ่ม่วง (จือจู้หลนิ) ถือกนัวา่เป็นสถานท่ีก าเนิดเจา้แม่กวนอิมดว้ยเหตุท่ีภายในวดัเตม็ไปดว้ย 
ตน้ไมไ้ผข้ึ่นอยูเ่รียงรายเขียวขจีไปทัว่ ท าใหบ้รรยากาศภายในวดัมีความสงบร่มเยน็ สมควรท่ีผูศ้รัทธา 
ในพุทธศาสนาจ ามาแสวงบุญ ณ ท่ีแห่งน้ี น าท่านสักการะพระโพธ์ิสัตวก์วนอิมใหญ่ซ่ึงหนัพระพกัตร์
ไปทางทะทะเล (หนำนไห่กวนอมิ) เป็นองคง์ดงามท่ีสุดในเกาะสูงถึง 28 เมตร 

ค ่ำ อำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอำหำร เข้ำสู่ ทีพ่กั  พกัที ่  PU TUO SHAN HOTEL  

วนัทีส่ำม   ผู่โถวซำน – วดัผู่จี ้– วดัฝำอวี ่–หังโจว – ถนนโบรำณหอฝ่ำงเจย์ 

เช้ำ  อำหำรเช้ำในโรงแรม 

หลงัอำหำรเช้ำ น าท่าน เดินทางสู่ “ วดัผู่จี ้“ ซ่ึงเป็นวดัแรกมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในเกาะผูโ่ถวซาน 
สักการะเจา้แม่กวนอิมปางนัง่สมาธิท่ีใหญ่ท่ีสุด ชาวบา้นเรียกวา่ เฉียนซ่ือ หรือ วดัก่อน ตั้งอยูท่างดา้น
ใตข้องเกาะผูโ่ถวซานสร้างในสมยัราชวงศซ่์งไดท้  าการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัจกัรพรรด์ิเจ้ิงแห่ง
ราชวงศชิ์ง จะมีความแตกต่างจากวดัพุทธทัว่ไป เน่ืองจากมีองคเ์จา้แม่กวนอิมเป็นพระประธานสูง 
8.8 เมตร มีพระโพธ์ิสัตวอี์ก 32 ปาง ประดิษฐานอยูส่องขา้งวหิาร “ ชมวดัฝ่ำหวี ่“ซ่ึงเป็นวดัใหญ่
อนัดบัสองของเขาลูกน้ี สร้างสมยัราชวงศชิ์งพระเจา้คงัซีไดท้  าการซ่อมแซมวดัและเปล่ียนช่ือใหม่จาก 
“เทียนฮวัฝ่าหวี่” เป็น“วดัฝ่าหวี”่  วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีมีความส าคญัมาแต่อดีต  ตวัพระอุโบสถนั้นไดใ้ช้
วสัดุท่ีล้ือถอนจากพระราชวงัในสมยัราชวงศห์มิงมาประกอบสร้างเป็นพระอุโบสถ ใหท้่านได้
นมสัการกราบไหวข้อพรจากองคพ์ระโพธ์ิสัตวแ์ละพระพุทธรูปต่าง ๆ สมควรแก่เวลาเดินทางออกจาก
ผูโ่ถวซาน โดยเรือขา้มฟาก สู่ ท่าเรือจูเจียเจ้ียน 

เทีย่ง  อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย เดินทาง สู่ “เมืองหังโจว” ตั้งอยูท่างเหนือของมณฑล เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน 

ปรากกฎร่องรอยยอ้นหลงัไปไดถึ้ง 7,000 ปี ในสมยัราชวงศฉิ์น มีช่ือเรียกวา่เมืองเฉียนถงั สมยั
ราชวงศสุ์ยเปล่ียนเป็นหงัโจว ต่อมาในสมยัราชวงศซ่์งไดต้ั้งหงัโจวเป็นเมืองหลวง หงัโจวเป็นเมือง
งดงามดว้ยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” 
น าท่านชม “ ถนนโบรำณเหอฝ่ำงเจย์ “ เป็นถนนสายหน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหงัโจวไดอ้ยา่งดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวา้ง 12 เมตร ในสมยั
ราชวงศซ่์งของจีนเม่ือ 880 กวา่ปีก่อนขณะท่ีเมืองหงัโจวเป็นราชธานีอยูน่ั้น ถนนเห่อฝ่างเป็น
ศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมยันั้น ถนนเห่อฝ่างในปัจจุบนัยงัคงไวซ่ึ้งสภาพ 
 



 
 
ดั้งเดิมของส่ิงปลูกสร้างโบราณส่วนหน่ึงบา้นเรือนทั้งสองขา้งทางท่ีสร้างข้ึนใหม่ลว้นสร้างจากไมแ้ละ
มุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณสองขา้งถนนสายน้ีส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ทัว่ไป 

ค ่ำ อำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
หลงัอำหำรน ำท่ำน สู่ พกัที ่ RAMADA HGH    HOTEL  /  หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ี่     หังโจว – พระจีก้ง – นำงพญำงูขำว – ล่องเรือทะเลสำบซีหู – เซ่ียงไฮ้ – กำยกรรม ERA  

เช้ำ  อำหำรเช้ำในโรงแรม 

  หลงัอาหาร น าท่าน สู่ “ วดัพระจีก้ง หรือ วดัจิง้ฉือ “ ตั้งอยูบ่นภูเขาน่านผงิทางทิศใตข้องทะเลสาบซีหู  
                           แห่งเมืองหงัโจว ในประเทศจีน เป็นวดัเก่าแก่สร้างข้ึนในสมยัราชวงศโ์จว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมยั 

ราชวงศซ่์ง เน่ืองจากไฟไหมไ้ดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็นวดัจ้ิงฉือในปัจจุบนั ซ่ึงแปลวา่ สะอาด บริสุทธ์ิ  
ภายในมีพระโพธิสัตยก์วนอิมพนักร รูปป้ันพระจ้ีกง และมีหอระฆงัท่ีบรรจุระฆงัทองแดงหนกั 40 ตนั 
ท่ีชาวญ่ีปุ่นมอบใหใ้นปี 1986 วดัจ้ีกงมีระฆงัดีท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในสิบของดีแห่งซีหู ระฆงั
เทพเกา้มงักรของวดัจะถูกเคาะวนัละ 108 คร้ัง และทุกวนัส้ินปีจะมีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมาฟังเสียง

ระฆงัเท่ียงคืนเพื่อตอ้นรับปีใหม่น าท่านชม” เจดีย์นางพญางูขาว “ เป็นเจดียท่ี์สะกดวญิญาณของ
นางพญางูขาวตามต านานของจีนทางรัฐบาลหงัโจวไดล้งทุนตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามและเปิดให ้
นกัท่องเท่ียวไดข้ึ้นชมภายในเจดียย์งัมีภาพแกะสลกัดว้ยไมเ้ป็นการเล่าเร่ืองราวของนางพญางูขาว  
น าท่าน “ล่องเรือทะเลสาบซีหู” ทะเลสาบทีไ่ด้สมญานามว่า “ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว”อยูท่างตะวนัตก
ของเมืองหงัโจว เป็นทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่โอบลอ้มดว้ยภูเขา น ้าในทะเลสาบใสสะอาดงดงามดัง่
ผวิกระจกมองไปไกลๆเห็นเจดียน์างพญางูขาวท่ีมีเร่ืองเล่าเป็นต านานความรักอนัยิง่ใหญ่ เป็นบ่อเกิด
ของบทกวแีละนิยายดงัหลายแห่ง 

เทีย่ง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทาง สู่ “ เมืองเซ่ียงไฮ้” มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีนท่ีไดรั้บการพฒันาเจริญรุ่งเรือง 

จนถูกขนานนามวา่ “ปำรีสตะวนัออก” เซ่ียงไฮเ้ป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาค 
ตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตรกม. มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 14 ลา้นคน ทั้งยงัเป็นเมืองท่า 
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้

ค ่ำ  อำหำรค ่ำ ณ ภัตตคำร  
หลงัอำหำร น ำท่ำนชม “กำยกรรม ERA “ สุดยอดกายกรรมของเมือง 
เซ่ียงไฮ ้ศิลปะการแสดงใหม่ล่าสุดท่ีผสมผสานระหวา่งกายกรรมจีนและ 
ความทนัสมยัไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวัใชทุ้นมากกวา่ 100ลา้นหยวนในการ 
สร้างฉากอนัยิง่ใหญ่อลงัการและเคร่ืองแต่งกายท่ีมีความวิจิตรงดงาม 
 
 



 
 
นกัท่องเท่ียวไดช้มการแสดงประกอบแสงสีเสียงสุดไฮเทค ซ่ึงมีทั้งความอ่อนชอ้ยและความผาดโผน 
ต่ืนเตน้เร้าใจหลากหลายชุด อาทิเช่น ข่ีมอเตอร์ไซดว์นในลูกกลม ชุดวงลอ้มิเลเน่ียม การต่อตวั และ 
อ่ืน ๆ อีกมากมาย  สมควรแก่เวลำเข้ำ สู่ทีพ่กั  NEW  CENTURY  PUXI  HOTEL 

วนัที่ห้ำ    เซ่ียงไฮ้ –วดัหลงหัว – เฉิงหวงเมี่ยว –รถไฟแม่เหล็ก - กรุงเทพฯ 

เช้ำ  อำหำรเช้ำในโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้ น ำท่ำน สู่ “วัดหลงหัว” วดัโบราณแห่งมหานครเซ่ียงไฮ ้
เป็นวดัท่ี ซุนกวน สร้างถวายเป็นพระกุศลแก่พระมารดาใหท้่านไดไ้หว ้
พระขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตวัท่านเอง 

12.30 น. อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร    
บ่ำย               ให้ท่ำนได้ช้อปป้ิง “ตลำด เฉินหวงัเมี่ยว ตลำดร้อยปี” ซ่ึงเป็นตลาดเก่าของ 

คนเซ่ียงไฮถ่้ายภาพกบับา้นเก่ากวา่ร้อยปีท่ียงัความงดงามและชอ้ปป้ิงสินคา้ 
พื้นเมือง เส้ือผา้ หรือจะลองชิมเส่ียวหลงเปำ 
สมควรแก่เวลาใหท้่านเตรียมตวั เดินทางสู่ สนำมบินผู่ตงโดยน าท่านนัง่  

รถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง(รถไฟแม่เหลก็บูเร็ตเทรน)การคมนาคมใหม่ 
ล่าสุดของนครเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงสามารถท าความเร็วไดถึ้ง 430 กิโลเมตรต่อ 
ชัว่โมง (ใชเ้วลาประมาณ 7 นาที) เพลิดเพลินกบัจอมอนิเตอร์และสัมผสั 
ความทนัสมยัภายในรถไฟ 

17.20 น.         ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 665  กลบักรุงเทพฯ 
21.15 น.         ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภำพทุกๆ ท่ำน…….   
                                                          
 

อตัราค่าบริการ                     ปีใหม่ 2018    จ ำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึน้ไป 
 

ผู้ใหญ่ท่ำนละ             35,900          บำท (พกัห้องละ 2 ท่ำน) 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี ท่ำนละ        บำท (ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 มีเตียง) 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี ท่ำนละ        บำท (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำนเสริมเตียง) 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี ท่ำนละ        บำท (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำนไม่เสริมเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ท่ำนละ                5,500          บำท 
 
 
 
 



 
  เอกสำรประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำจีน   

   ส ำหรับพำสปอร์ตไทย 
- พำสปอร์ตอำยุใช้งำนได้ไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป (นับจำกวนัเดินทำง) 
- รูปถ่ำยขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 รูป (รูปสีเท่ำน้ัน)  ( ฉำกหลงัสีขำว ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

   ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันทัศนำจร ( Economy class )          ค่ำอำหำรตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร 

   ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ( พกั 2 ท่านต่อห้อง )           ค่าธรรมเนียมสนามบิน  ค่าบริการ และค่าวซ่ีา 
    ค่าพาหนะบริการน าเท่ียว และค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีรายการระบุ     
   ค่าสมัภาระเดินทาง น ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20  กก.                 
    ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินประกนัไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์) 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
   ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารส าหรับผูถื้อหนงัสือส าคญัต่างดา้ว      
   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
    ค่าพาหนะ รายการท่องเท่ียว และ อาหาร พิเศษท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)    และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3  % 
   ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่ำนละ 10 หยวน ต่อวนัต่อคน 
  ในส่วนของหวัหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 



ช าระเงนิ ส าหรับการส ารองโปรแกรมท่องเที่ยว 
ทางห้างฯ ขอรับเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ณ วันจองและช าระเงนิส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนเดนิทาง 14 วัน 
การยกเลกิทวัร์  
  กรณียกเลกิก่อนวนัเดนิทาง ภายใน 30 วันท าการ  ทางหา้งฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
  กรณียกเลกิก่อนวนัเดนิทำง ภำยใน 14 วนัท ำกำร    ทางหา้งฯขอหกัเงิน   50% ของราคาทวัร์ 
  กรณียกเลกิกำรเดนิทำงกะทนัหัน   (อย่ำงน้อย 6  วนัท ำกำร )   ทางหา้งฯของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด  
     ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
    หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซ่ิาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระเงินค่ามดัจ าท่ีนัง่สายการบิน   5,000 บาท 
       และค่าวซ่ีาตามท่ีสถานฑูตนั้น ๆ เรียกเก็บ 

หมำยเหตุ 
 บริษทั ๆ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษทั ๆ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท าร้ายความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุ
ต่าง ๆ  

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษทั ๆ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทั ๆ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มอออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทั  ๆ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั องคก์าร
ท่องเท่ียว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งน้ีจะ 
  ยดึถือผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบิน  ค่าภาษีน ้ ามนั  ค่าประกนัวนิาศภยั ในปัจจุบนั หากราคาดงักล่าวปรับ 
        สูงข้ึน  บริษทั ๆ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามความเป็นจริง   ท่ีทางสายการบินนั้น ๆ ไดเ้รียกเก็บ   


