เทรคกิ้ง อันนาเปอร์นะ เบสแคมป์ 13 วัน 12 คืน
โดยสายการบินไทย

กาหนดการเดินทาง วันที่ 21ตค.-2พย. // 2-14 ธค. / 23ธค.60-4มค.61
17กพ-1มีค. // 6-18 เมย. 61

ราคา 50,900.ราคา 50,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เข้าที่พักย่านทาเมล

วันที่2

เมืองปาทัน - บินภายในสู่โพคขรา - ซักซ้อมการเดินเทรค

วันที่3

นายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri - เข้าที่พัก

วันที่4

เทรคกิ้งวันที่ 2 Ulleri - กอเรปานี - เดินทางเท้าประมาณ 6 ชั่วโมง - เข้าที่พัก

วันที่5

เทรคกิ้งวันที่ 3 จุดชมวิว Poonhill- หมู่บ้านทาดาปานี Tadapani - เดินทางเท้าประมาณ 6 ชัว่ โมง - เข้าทีพ่ ัก

วันที่6

เทรคกิ้งวันที่ 4 ข้ามแม่น้าหมู่บ้านกรานดุก - ชินุวะ - เข้าที่พัก

วันที่7

เทรคกิ้งวันที่ 5 ดูราลี - ผ่านป่าดึกดาบรรพ์ - เข้าที่พัก

วันที่8

เทรคกิ้งวันที่ 6 อันนาเปอร์นะ (ABC) - นั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ

วันที่9

เทรคกิ้งวันที่ 7 เก็บภาพอาทิตย์ขึ้นยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - นั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขา
อันนาเปอร์นะ - เข้าที่พัก

วันที่10

เทรคกิ้งวันที่ 8 หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - เดินเท้าต่อไปที่ หมู่บ้าน Jhinu Danda - แวะแช่น้าพุ
ร้อนที่หมู่บ้านฯ - เข้าทีพ่ ัก

วันที่11

เทรคกิ้งวันที่ 9 ชินุดันดาไป นายาปูล - โพคขรา - เข้าที่พัก

วันที่12

สนามบินโพคขรา - บินภายในสู่กาฐมัณฑุ - วัดปศุปตินาถ - เจดีย์พุทธนาถ - ช้อปปิ้งย่านทาเมล

วันที่13

สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันที่ 1
07.00 น.
10.15 น.
12.25 น.
13.00 น.
18.00 น.
วันที่ 2
07.00 น.
08.00 น.
11.30 น.
12.30 น.
14.10 น.
14.35 น.
15.00 น.
18.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

18.00 น.
วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

18.00 น.

กรุงเทพ - กาฐมัณฑุ (Meal : Dinner)
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินไทยเที่ยวบินที่ TG 319 มีอาหารร้อนเสริฟ ระหว่างเดินทาง
เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน
นาท่านเข้าสู่ที่พักในย่านทาเมล จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังกาฐมัณฑุเดอบาร์สแควร์
รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงแบบเนปาลี
พักที่ MOONLIGHT Hotel หรือเทียบเท่า
กาฐมัณฑุ - โพคขรา ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปยังเมืองปาทัน เพื่อชื่นชมกับความงามของเมืองที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามและเต็มไป
ด้วยศิลปะอันงดงามสมกับชื่อเมืองละลิตปูร์ (Lalitpur)
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยังสนามบินในประเทศเพื่อออกเดินทางไปยังโพคขรา
ออกเดินทางไปยังโพคขรา ด้วยเที่ยวบิน U609 สายการบิน Buddha Air
เดินทางถึงโพคขราโดยสวัสดิภาพ
นาท่านไปยังน้าตกเดวี่ ศูนย์อพยพทิเบต และล่องทะเลสาปเฟวา
รับประทานอาหารเย็นและซักซ้อมการเดินเทรค
พักผ่อนนอนหลับให้สบายเพือ่ เตรียมพบการเดินที่เหนื่อยหนัก
พักที่ CRYSTAL PALACE หรือเทียบเท่า
นายาปุล - Uleri (Trekking Day 1) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเช้า
รถจิ้บนาท่านไปยัง นายาปุล (Nayapul) และทาการ Checkpoint ที่ Birethenti
จากนั้นเดินเทรคกิ้งไปยัง Ulleri วันนี้จะเดินสบายๆ ไม่หนักมาก ใช้เวลาเดินประมาณ 5 - 6 ชม.
เป็นการปรับร่างกายให้ค่อยคุ้นชินกับความสูง
รับประทานอาหารเย็น
พักใน TEA HOUSE Ulleri
Ulleri - Ghorepani (Trekking Day2 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางไปยัง กอเรปานี วันนี้ทางส่วนใหญ่จะเป็นทางขึ้น แต่จะผ่านดงของกุหลาบพันปี เรา
หันกลับมามองหมู่บ้านที่เดินผ่านมา และจะทึ่งกับความสามารถในการเดิน วันนี้จะเดินประมาณ
5 - 6 ชม.
รับประทานอาหารเย็น
พัก Tea House ที่ Ghorepani
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วันที่ 5
05.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

18.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

18.00 น.

วันทึ่ 7
07.00 น.
08.00 น.
18.00 น.

วันที่ 8
07.00 น.
08.00 น.

กอเรปานี - พูนฮิลล์ - ทาดาปานี (Trekking Day3 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
เดินขึ้นสู่ จุดชมวิว Poonhill เพื่อชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ หมู่บา้ น ทาดาปานี (Tadapani) เดินขึ้นประมาณ 3 ชม.หลังพักทาน
อาหารกลางวัน. จะเป็นทางราบและเดินลงๆๆ อีก 2 ชม. ก่อนถึงทาดาปานีจะเดินขึ้น อีก
ประมาณ 1 ชม.
รับประทานอาหารเย็น
พักที่ Tea House Tadapani
ทาดาปานี (Tadapani) - ชินุวะ(Sinuwa ) (Trekking Day4) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ชินวุ ะ(Shinuwa) ตอนเช้าจะเดินลงอย่างสุดติ่งๆ ลงๆๆ มีขึ้นเล็กน้อยไม่
มากนัก จนหลังจากข้ามแม่น้าหมู่บ้านกรานดุกไปยังชินุวะ ก็เดินขึ้นอีกประมาณ 1 ชม.ขึน้ อย่าง
เดียวเลย..
รับประทานอาหารเย็น (จาก Chomrong) ไปจะไม่มีเนื้อสัตว์จาหน่ายยกเว้นปลาทูน่า ซึ่งถือเป็น
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อนุญาตให้ขายได้เฉพาะเนื้อปลาเท่านั้นนะคะ)
พักที่ Tea House Shinuwa
ชินูวะ - ดูราลี(Durali) (Trekking Day5 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ ดูราลี (Durali) วันนี้จะเดินขึ้นและลง สลับกันไป ไม่โหดมากมาย แต่วิวจะ
สวยมาก เหมือนอยู่ในป่าดึกดาบรรพ์ ตัดกับสีขาวของหิมาลัย
รับประทานอาหารกลางเย็น พักผ่อนให้เต็มที่ พรุ่งนี้ต้องออกเดินทางเพื่อเดินขึ้น ABC และพบกับ
ความสูงที่จะทาให้คุณเหนื่อยง่ายมาก รักษาร่างกายให้อบอุ่นจากนี้ไปจะหนาวขึ้นเรื่อยๆ
พักที่ Tea House Duralli
ดูราลี - มัจฉาปูเชเบสแค้มป์ (MBC 3270 m) - อันนาเปอร์นนะเบสท์แคมป์(4130 m)
(Trekking Day6) (Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป (ABC) วันนี้จะเป็นวันที่เหนี่อยหนัก เดินช่วงแรก
สบายๆชิลล์ แต่หลังจากมัจฉาปูเชร คุณจะรู้ว่าระยะทาง 2,000 เมตร สุดท้ายนี่ เป็นช่วงเวลาที่
ยาวนานและเหนื่อยสุดชีวิต ใช้พลังเฮือกสุดท้ายที่มี จาก mbc - abc ตรงนี้แนะนาเฉไฉถ่ายรูปไป
เรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ
(ปล.หากสภาพอากาศปิดเนื่องจากหิมะตกหนัก ทาให้ไม่สามารถเดินขึ้น ABC ได้ เราจะพักค้างที่
MBC และเดินต่อ ABC ในตอนเช้าตีสามครึ่ง ทั้งนี้เป็นการตัดสินใจของไกด์เทรคที่จะดูความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญ)
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18.00 น.

วันที่ 9
05.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

18.00 น.

วันที่ 10
07.00 น.
09.00 น.

18.00 น.
วันที่ 11
06.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
16.00 น.
16.30 น
18.00 น
วันที่ 12
07.00 น.

รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะที่สูงเป็น
อันดับ10ของโลก (8091m) gps location Lattitude 27๐ 51’ 42” N, Longtitude 86๐ 51’
50” E ตั้งเป็น พิกัดเป้าหมายไว้ก็ได้นะคะ
พักที่ Tea House ABC
อันนาเปอร์นะเบสท์แคมป - Shinnuwa/Bamboo (2840 m) (Trekking Day7)
( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
ฟ้าจะเริ่มสางแล้ว แนะนาให้ลุกขึ้นมาถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะกันให้เต็มอิ่มใน
ตอนเช้านคะ
รับประทานอาหารเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ Shinuwa วันนี้เป็นวันกลับ จะเดินกลับใน
เส้นทางเดิม จะเหนื่อยหน่อย เพราะมีเวลาน้อยกัน ให้ safety เข่าด้วย (หรืออาจจะพักที่
Bamboo โดยจะดูการตัดสินใจของไกด์ ซึ่งจะพิจารณการเดินของกลุ่มเป็นหลัก)
รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะที่สูงเป็น
อันดับ10 ของโลก (8091m) gps location Lattitude 27๐ 51’ 42” N, Longtitude 86๐ 51’
50” E ตั้งเป็น พิกัดเป้าหมายไว้
พักที่ Tea house Shinuwa
Shinuwa - Jhinu Danda (Trekking Day8) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa จะเป็นการเดินลงๆ หลัง
ข้ามสะพานเพื่อเข้าหมู่บ้าน Chomrong ก็จะเดินขึ้นบันไดประมาณ 2 ชม.
จากนั้นก็เดินทางค่อนข้างเรียบ พักทานอาหารที่ Chomrong และเดินต่อไปยัง Jhinu Danda
ถ้ายังมีแรงก็สามารถไปแช่น้าพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda.
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนสบายๆที่หมู่บ้านกรานดุก
พักที่ Tea House Ghandruk
ชินุดันดา - โพคขรา - กาฐมัณฑุ (Trekking Day9) (Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางจากชินุดันดาไป นายาปูล
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปถึง โพคขรา โดยสวัสดิภาพ
เข้าที่พักและปล่อยอิสระพักผ่อน
รับประทานอาหารเย็น
พักที่ Crystal Palace หรือเทียบเท่า
โพคขรา - วัดปศุปตินารถ - วัดโพธินารถ (Meal : Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเช้า
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08.00 น.
09.20 น.
09.45 น.
12.00 น.

เดินทางไปยังสนามบินโพคขรา
ออกเดินทางไปยังกาฐมัณฑุ โดยเที่ยวบิน u4 604 Buddha Air
เดินทางถึงสนามบินกาฐมัณฑุ โดยสวัสดิภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.
14.00 น.
15.30 น.
19.00 น
วันที่ 13
07.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.30 น.

เดินทางไปยังวัดปศุปตินาถ
เดินทางไปไหว้เจดีย์พุทธนาถ
ปล่อยอิสระช้อปปิ้งในย่านทาเมล
รับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี
พักที่ MOONLIGHT Hotel หรือเทียบเท่า
กาฐมัณฑุ - กรุงเทพ (Meal : Breakfast)
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางไปยังสนามบินตรีภูวัน
ส่งท่านยังสนามบินตรีภูวัน
ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG 320 ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ

18.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 10 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์จากไทย)
ช่วงเวลาเดินทาง

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

21ตค.-2พย. 60
2-14 ธค. 60
23ธค.60-4มค.61
17กพ-1มีค. 61
6-18 เมย. 61

50,900บาท (การบินไทย)
50,900บาท (การบินไทย)
50,900บาท (การบินไทย)
50,900บาท (การบินไทย)
50,900บาท (การบินไทย)

37,900 บาท
37,900 บาท
37,900 บาท
37,900 บาท
37,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
(เฉพาะโรงแรมในเมือง)
3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท

หมายเหต - รายการนี้เหมาะสาหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ
- ในการเดินทางอาจไม่สะดวกสบาย และสภาพอากาศบางช่วงจะเบาบาง ผู้เดินทางควรดูแล
สุขภาพ ให้แข็งแรง ฟิตซ้อมร่างกาย ให้พร้อมก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
อัตรานี้รวม
 เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อประสานงาน พูดภาษาไทยกับท่านได้ที่เนปาล
 ใบอนุญาติ Trekking TIM /ACAP
 อาหารและโรงแรมตามระบุ
 ไกด์เทรคกิ้งที่มีประสบการณ์สูงและพูดภาษาอังกฤษได้1 ท่าน
 ลูกหาบ 1 ต่อลูกค้า 2 ท่าน (นน.กระเป๋าได้ท่านละ 8กก.)
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS040517

www.etravelway.com/+

Page 5 of 7

Emergency call only : 0853642449

 อุปกรณ์กันหนาวเสื้อขนเป็ด ถุงนอน Duffle bag คืนเมื่อใช้เสร็จ
 น้าแร่/น้าต้มวันละ 2 ลิตร
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 15 วัน
 ค่าประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ,
ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 ค่าทิปสาหรับไกด์
 Wifi และค่าชาร์จแบตที่ TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชาร์จแบตต่อท่านต่อคืน 100 รูปี(35 บาท)
 ไม่รวม Soft drink เช่น โค้ก น้าผลไม้ เหล้า เบียร์ และอื่นๆ
 ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทิปไกด์และลูกหาบ
 ทิปไกด์เทรคกิ้งและลูกหาบทัง้ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 5$/วัน หรือเทรคกิ้ง 9วัน ประมาณ 45$ (4,500 รูปี) ตาม
ความสมัครใจนะคะที่คานวณเป็นแนวทางให้เท่านั้น
 ทิปไกด์นาเที่ยวเมือง/คนขับรถต่อท่าน 10$(1,000รูปี)
การชาระเงิน:
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมา
ได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
45 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัด
จา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
****หมายเหตุ*****
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 บริ ษั ท ฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ ก องตรวจคนเข้ า เมื อ งห้ า มผู้ เ ดิ น ทาง เนื่ อ งจากมี สิ่ ง ผิ ด กฎหมายหรื อ สิ่ ง ของห้ า ม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
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 หากจาเป็นต้องจบทริปการเทรคก่อนกาหนดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม และต้องลงมาพักในตัวเมือง จะมีค่าใช้จ่ายค่าที่พักใน
เมืองกาฐมัณฑุ วันละ 40 USD/ห้อง (โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง)

1.

2.

3.
4.

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาลสาหรับ-คนไทย
หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พืน้ หลังสีขาวเท่านั้น จานวน 2 ใบเป็นรูปทีถ่ ่ายจาก
ร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเครื่องแบบ
ใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปทีถ่ ่ายเองและปริ้นท์เอง)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาสูติบัตรและบัตร
ประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
**เอกสารที่เป็นสาเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกใบด้วย**

ชาระค่าเดินทางแล้ว ต้องการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอเรียกเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
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