
 

 

 

นอนเซินเจิ�น 	 คืน จไูห่ 	 คืน พรอ้มอาหาร � มื�อ พิเศษ...เป๋าฮื�อ+ไวนแ์ดง 

บินโดย  Cathay Pacific (CX) 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.00 คณะพรอ้มกันที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ ช ั�น 4 ทางเขา้ประต ู  6  เคานเตอร ์ M สายการบนิ  

Cathay Pacific (CX) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกแกท่า่น ในการ
ตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที�นั�งกอ่นออกเดนิทาง  

 

วนัที�สอง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรีย – หาดนํ$าตื$น – ชอ้ปปิ$ งย่านจิมซาจุ่ย – เซินเจิ$น 
01.20 ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเที7ยวบนิที7 CX706 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ 
ทา่นละ (บาท) 

เด็ก 
 (2-12 ขวบ) 

พกัเดี7ยว 
(เพิ7ม) 

รบั 
จํานวน (ที7น ั7ง) 

23-26 กรกฎาคม 2558 10,999.- 10,999.- 2,500 15+1 
13-16 สงิหาคม 2558 10,999.- 10,999.- 2,500 24+1 

6-9 ตลุาคม 2558 10,999.- 10,999.- 2,500 19+1 



05.10 คณะเดนิทางถงึ สนามบนิ Chek Lap Kok ฮอ่งกง (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) หลังผา่น
ขั 1นตอนของพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
แบบติ7มซําสไตลฮ์อ่งกง พรอ้มเสริฟ์ กาแฟ โอวลัตนิ ชาจนีรอ้น หลังอาหารนําทา่นชม
ทัศนยีภาพ ถา่ยรปูที�ระลกึ ณ จดุชมววิวคิตอเรยี ที�มคีวามสงู 397 เมตร เพลนิตากับทวิทัศน์
แบบพาโนรามา 360องศา ของเกาะฮอ่งกง เกาลนู   นวิเทอรเิทอรร์ี� ตลอดจนเกาะใหญน่อ้ยใน
ทะเลจนีใต ้จากนั1นนําทา่นสกัการะเจา้แมก่วนอมิ ที� หาดนํ �าต ื�น หรอื อา่วรพีลสัเบย ์ซ ึ�งไดรั้บ
ความนยิมจากคนฮอ่งกงเองที�มาเที�ยวพักผอ่นในบรรยากาศแบบปิกนคิชายทะเล และที�น่าสนใจ
คอืดา้นหนึ�งของอา่วมวีดัพระพทุธรปูและเทพเจา้ตา่งๆกอ่สรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตามความ
เชื�อถอืศรัทธาพระสงักัจจายบชูาเพื�อความสขุ, เจา้สมทุร เทพเจา้แหง่โชคการงาน พระกาฬเทพ
เจา้แหง่ความมั�งคั�งเหลอืกนิเหลอืใช ้ มเีทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมทั1งกามเทพ ที�มี
วธิกีารเสี�ยงทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลบูคลําหนิกอ้นกลมอยา่งตั 1งใจอสิระทา่น
สกัการะสิ�งศกัดิDสทิธิDตามอัธยาศัย ณ ที�แหง่นี1คอือกีดา้นของเสน่หท์ี�คน้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจ
กลางเมอืงจากนั1นนําทา่น แวะชมโรงงานจวิเวอรี7 มเีครื�องประดับมากมายอาทเิชน่ แหวน, 
สรอ้ย, กําไล ฯลฯ ซึ�งจะไดช้มขั 1นตอนการผลติและจากผูท้ี�มปีระสบการณ์ในดา้นนี1โดยตรง  

เที7ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั1นใหท้า่น ชอ้ปปิ� งยา่นจมิซาจุย่ อสิระตามอธัยาศัย แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั�วทกุ
มมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซื1อสนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิ�มจใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิมแบบไหน 
หรอืงบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชั 1นเลศิของฮอ่งกงมทีกุสิ�งที�คณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ที�
กวา้งขวางเหลา่นี1เป็นแหลง่รวมหอ้งเสื1อที�จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซนเ์นอรน์านาชาตชิื�อ
ดังจากทั�วทกุมมุโลก อกีทั1งยังเป็นที�ที�คณุสามารถจะอิ�มเอมกับอาหารชั 1นเลศิบรรยากาศหรเูลอืก
อรอ่ยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปปิ1งที� โอเชี�ยนเทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้ 
Brand Name ชั 1นนําที�มใีหเ้ลอืกชมและ  ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, EMPORIO 
ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที� Toy's Us  
สมควรแกเ่วลาพรอ้มกัน ณ จดุนัดพบเพื�อนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิ�น เป็นเมอืงชายแดนรมิ
ฝั�งตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง มพีื1นที� 2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิ1นแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื เขต
เมอืงเซนิเจิ1น เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิ1น และเขตมณฑลเซนิเจิ1น 

คํ7า รบัประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร   
ที7พกั CAA Holy Sun Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

 

 

 

 

วนัที�สาม สินคา้ Otop – ชอ้ปปิ$ งหลอหวู่เซ็นเตอร ์- จูไห่ – ดโูชวอ์ลงัการโชวห์ยวนหมิง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ที7โรงแรม 

หลังอาหารนําทา่นเยี�ยมชมสนิคา้ Otop เมอืงเซนิเจิ1น อาท ิ ครมีไขม่กุ สรอ้ยไขม่กุ หยก ผี
เซีcยะ และชาลิ1นจี� จากนั1นนําทา่นเลอืกชมเลอืกซื1อสนิคา้พื�นเมอืง อาท ิ เยื�อไผ ่ ของใชภ้ายใน
บา้นที�ผลติจากเยื�อไผ ่ จากนั1นนําทา่นชอ้ปปิ1งที�หลอหวูเ่ซ็นเตอร ์ อสิระชอ้ปปิ1งสนิคา้ อาท ิ
กระเป๋า เสื1อผา้ รองเทา้ และอื�นๆ ซึ�งเป็นสนิคา้กอ๊ปปี1หลากหลายแบรนดด์ัง และตอ่รองราคา
สนิคา้ ซึ�งมหีลายระดับคณุภาพตั 1งแตเ่กรดธรรมดา- เกรด A   

เที7ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เป๋าฮื�อ+ไวนแ์ดง 
จากนั1นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงจไูห ่ เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี "จไูห"่ ไดรั้บ
ยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น "เมอืงมหัศจรรย ์แหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี" (Amazing City 
in China) นําทา่นถา่ยรปูคูก่ับสญัลกัษณ์อันสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูจู
ไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืที�มชี ื�อเรยีกวา่ หวี7หนี7 เป็นรปูปั1นนางฟ้าถอืไขม่กุ ซึ�งยื�นออกไปในทะเล 
ชมถนนคูรั่ก เป็นถนนซึ�งอยูร่มิชายหาด ที�ทางรัฐบาลจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน ์ ไดอ้ยา่งสวยงาม
เหมาะสําหรับพักผอ่น และที�ไดช้ื�อวา่ถนนคูรั่ก เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชาดหาดแหง่นํ1าได ้
มกีารนําเกา้อี1 หรอื มา้นั�ง ซึ�งทํามาสําหรับ 2 คนนั�งเทา่นั1น จงึตั 1งชื�อวา่ถนนคูรั่ก  



คํ7า รบัประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร  จากนั1นนําทา่นชม อลงัการโชวห์ยวนหมงิ ซึ�ง
ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิ  เฉียนหลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน พระราชพธิี
ปราบดาภเิษกและการละเลน่ตา่งๆ อกีมากมาย 
ที7พกัโรงแรม Grand Nest Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 

 

 

 

 

วนัที�สี� จูไห่ - มาเกา๊ – เจา้แม่กวนอิมริมทะเล – วดัเจา้แม่กวนอิม – ประตูโบสถเ์ซนตป์อล –  
  เซนาโด ้– เวเนเชี�ยน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ที7โรงแรม   

หลังอาหารนําทา่นนวดเทา้ฟรแีละชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี “ยาบวัหมิะ”สรรพคณุ
หลากหลายแกนํ้1ารอ้นลวก,แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ จากนั1นนําทา่นเดนิทาง
ขา้มดา่นสู ่ มาเกา๊  จากนั1นนําทา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสําฤทธิD
ประทับยนืบนโคมทรงดอกบัวซึ�งประเทศโปรตเุกสสรา้งขึ1นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเกา๊ เนื�องใน
โอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี จากนั1นนําทา่นแวะชมิแวะซื1อหมแูผน่และขนมพื1นเมอืงของ
มาเกา๊ จากนั1นนําท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิที� วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวดัใหญแ่ละมคีวามเกา่แก่
มากที�สดุในมาเกา๊ โดยอาคารถกูกอ่สรา้งมาตั 1งแตปี่ ค.ศ. 1627 มปีระตทูางเขา้ขนาดใหญ ่
หลังคาที�เต็มไปดว้ยหุน่กระเบื1อง ตรงกลางระหวา่งลานกวา้งคอืหอ้งโถงที�มพีระพทุธรปูลํ1าคา่ 
พระพทุธรปูเพื�อความอายยุนื และเจา้แมก่วนอมิที�สวมใสช่ดุผา้ไหมและบัลลงักท์ี�มชีาย (เปลี�ยน
ทกุปี) โดยที�มพีระพทุธรปู 18 องค ์อยูทั่ 1งสองฝั�งของโตะ๊บชูา จากนั1นนําท่านแวะชมิแวะซื1อหมู
แผน่และขนมพื1นเมอืงของมาเกา๊ 

เที7ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั1นนําทา่นสู ่ ประตโูบสถเ์ซนตป์อล โบสถเ์กา่แกซ่ ึ�งมคีวามงดงามตามสถาปัตยกรรมยโุรป
โบสถแ์หง่นี1เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรก ของชาวตะวนัตกในดนิแดนตะวนัออกไกล 
ตอ่มาในปี ค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงทําใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงบาน
ประตแูละบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ที�สงา่งาม ยา่นการคา้สําคัญของมาเกา๊ เซนาโดส้แควร ์ หรอื 
เซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ซึ�งโดดเดน่ดว้ยพื1นถนนที�ปลูาดดว้ยกระเบื1องเป็นลายลอนคลื�นลอ้มรอบ
ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส จากนั1นนําทา่นชม Venetian Resort Hotel Casino 
โรงแรมสดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้า่นอสิระพักผอ่นถา่ยรปู และชมความงาม
สมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชี�ยนตามอัธยาศัย 
ซึ�งแบง่เป็นโซนตา่ง ๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชื�อดังใหท้า่นไดส้มัผัสกับ
ภัตตาคารกวา่ 30 แหง่ เพื�อลิ1มลองเมนูตา่ง ๆ ที�ทา่นชื�นชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย
กวา่ 300 รา้น เชน่ BOSSINI,G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอน
โดลา่ CONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิ
ภายในโรงแรม หรอืจะเสี�ยงโชคคาสโิน ซึ�งมอียูทั่ 1งหมด 4 โซนใหญ ่(ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กที�มอีายุ
ตํ�ากวา่ 18 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน ไมอ่นุญาตทําการบันทกึภาพใดๆภายในคาสโินทั1งสิ1นและ
ควรแตง่กายสภุาพ 
(อาหารเย็นอสิระ เพื7อความสะดวกในการใชเ้วลาอย่างเต็มที7ในเวเนเชี7ยน) สมควรแก่
เวลานําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอื (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ช.ม.) เพื�อเดนิทางสู่ สนามบนิ CHECK 
LAP KOKฮอ่งกง  

22.20        เหริฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเที7ยวบนิที7 CX709        (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
00.10        ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ…. 

_/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\_ 
 

ควรเตรียมกระเป๋าแบบมีลอ้สาํหรบัลากได ้เพื�อสะดวกแก่การเดินทาง 



คณะเดินทางนอ้ยกว่า #$ ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์แตมี่ไกดท์อ้งถิ�นดแูล 
คณะเดินทาง #$ ท่านขึ* นไป มีหวัหนา้ทวัรค์นไทยบริการและดแูลตลอดเสน้ทาง 

รายการนี* จะเขา้รา้นรฐับาลจนี เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว แตล่ะรา้นใชเ้วลาในการนาํเสนอประมาณ 0$ นาที - # ชั �วโมง 

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั งนี ขึ นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน 
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ 

(ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการ

บินมีการเรียกเก็บค่านํ ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้  
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

• คา่ตัxวเครื�องบนิไป-กลับ (กรุ๊ป) โดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

• คา่ที�พัก 2 คนื พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกนั  
• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
• คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
• คา่วซีา่กรุ๊ป 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม   
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทัวร,์ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
• คา่ปรับ สําหรับนํ1าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกําหนดไว ้20 ก.ก.  
• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
• คา่วซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว / ตา่งชาต ิ
• คา่ธรรมเนยีมนํ1ามนัที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง  
• คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 
• ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น วันละ 10 หยวนต่อท่าน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อท่าน และหัวหนา้ทัวรว์ันละ 10 

หยวนตอ่ทา่น  
 

เอกสารใชสํ้าหรบัเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางไทย ไมต่อ้งทําวซีา่) 
• หนังสอืเดนิทางที�มอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันที�เดนิทาง(วันที�บนิ) 

 
เงื7อนไขการชําระเงนิ  

• สําหรับการจอง ชําระมดัจําท่านละ 5,000 บาท ภายใน 2 วนั นบัจากวนัที7จอง พรอ้มส่งสําเนาหนังสือ
เดนิทางเพื�อเป็นการยนืยนัการเดนิทาง 

• คา่ทัวรส์ว่นเหลอืชําระเงนิกอ่น 20 วันกอ่นการเดนิทาง  
 

การยกเลกิและการเปลี7ยนแปลง  
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางมากกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง  15-29 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั 1งหมด 

 
เงื7อนไขและขอ้กําหนดอื7น ๆ  

• อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตัxวเครื�องบนิในปัจจุบัน บรษัิทขอสงวนสทิธิDในการปรับเปลี�ยนราคา
คา่บรกิารในกรณีที�มกีารขึ1นราคาคา่ตัxวเครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย 

• คา่ธรรมเนยีมนํ1ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับขึ1นในชว่งใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง  
• บรษัิทรับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั1น 
• หากทา่นถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั1นๆ ปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล

ซึ�งอยูน่อกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทขอสงวนสทิธิDที�จะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทั 1งหมด  
• บรษัิทขอสงวนสทิธิDที�จะไม่รับผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ,

อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิท 
• ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี1 หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใด ๆ ไม่วา่ทั 1งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิD ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอ

คนืคา่บรกิารได ้ 
• หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตัxวเครื�องบนิขากลบัซึ�งยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิDในการยกเลกิ หรอืเปลี�ยนกําหนดการเดนิทาง หากมผีูร้่วมเดนิทางในคณะทัวร ์ไมค่รบตามที�กําหนดไว ้ 



• คา่บรกิารที�ทา่นชําระกับทางบรษัิทเป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทตัวแทนแตล่ะแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกัน ดังนั1นหากท่านมีเหตุอันใดที�ทําใหท้่านไม่ไดท้่องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
คา่บรกิารไมไ่ด ้ 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิDที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั 1งนี1ทางบรษัิท จะยดึถอืและ
คํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั   


