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วนัแรก     สนามบินสุวรรณภูม ิ– มาเก๊า- จูไห่ 

19.30 น. คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบนิ แอร์มาเก๊า  

 พบเจา้หนา้ที�บริษทัคอยให้การตอ้นรับ 

22.00  น.  เดนิทางสู่มาเก๊า โดยเที�ยวบนิที� NX 881 บริการอาหารบนเครื�อง  

01.45+1 น. ถึง มาเก๊า ตั�งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั�งทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลี�ยมปากแม่นํ�าเพร์ิล มีอาณาเขตติดกบัตาํบล

ก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื�อที�ทั�งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโค

โลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเชื�อมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา 

ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที�มีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํทา่นขา้มสู่เมืองจูไห่ 

นําท่านเข้าที�พกั  XIN  YONG  FA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สอง    บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น - ร้านยาบัวหิมะ - สะพานทางเดินกระจก (Huangtengxia Glass Bridge) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  

จากนั�น  เดินทางสู่ เมืองจงซาน ....นาํท่านชม บ้านเกดิ ดร.ซุนยดัเซ็น อยูที่�ถนนตงฟง หมู่บา้นซุ่ยเฮิงซุน ซึ� งเป็นบา้นเกิด

ของท่าน ดร.ซุนยดัเซ็น สร้างขึ�นในปี ค.ศ.1892 ที�นี�ส่วนใหญ่โดยท่านดร.ซุนยดัเซ็นเอง เป็นเรือนสองชั�น ขนาด 32 ตร.ม. 

บนเนื�อที� 400 ตร.ม. เป็น ดา้นนอกเป็นแบบยโุรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน ปลูกตน้ไมร่้มรื�น ตกแต่งดว้ยหินและบ่อ

นํ�าพุ นาํท่าน หอที�ระลึก ดร.ซุนยดัเซ็น ซึ� งถูกสร้างโดยผูท้ี�เคารพนบัถือท่าน สร้างขึ�นเพื�อใหค้นรุ่นหลงัไดรู้้จกัและระลึกถึง

ท่าน เพราะทา่นเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยคุใหม่ เป็นผูที้�มีพระคุณกบัชาวจีนอยา่งใหญ่หลวง เพราะเป็นผูป้ลด

แอกชาวจีนใหร้อดพน้จากสมัคมเดิมที�ลา้หลงัและระบบกษตัริยร์าชวงศชิ์ง ซึ� งสัญลกัษณ์ของหอที�ระลึกแห่งนี� คือรูปปั� น

เหมือนของตวัท่าน ที�ตั�งอยู่ทางดา้นหนา้ของพพิิธภณัฑ ์และแผน่ป้ายที�เขียนวา่ “ เทียนเซี� ยะเหวยกง ” ซึ� งท่านก็เป็นผูเ้ขียน

ดว้ยตวัของทา่นเอง จากนั�นแวะผอ่นคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซื�อยา

ครอบจกัวาล บวัหิมะ ของแท ้100% ยาประจาํบา้นที�มีชื�อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความ

ร้อนเช่น นํ�าร้อนลวก หรือ นํ�ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลที�โดน ลวกไดดี้ หรือจะทาเพื�อป้องกนัผิวไหม้

เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างดาํบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

 นาํท่านสู่ ยอดเขาหวงเทงิเสีย (Huangtengxia Tianmen) ใหท่้านไดพ้บกบัแหล่งท่องเที�ยวใหม่แกะกล่อง สะพานทางเดนิ

กระจก (Huangtengxia Glass Bridge) ทางเดินกระจกที�ตอนนี� มีความสูงทาํลายสถิติทางเดินกระจกที�เมืองจางเจียเจี� ย 

ประเทศจีน 300 เมตร ที�นี�มีความสูงถึง 500 เมตร (1,640 ฟุต) และมีความยาวทางตรง 368 เมตร ความยาวในวงกลม 168 

เมตร กระจกใสมีความหนา 6 ซม.ใชว้สัดุแกว้ ที�ทนัสมยัที�สุดในโลก ทางเดินกระจกสามารถรับนํ�าหนกัไดเ้กือบ 400 ตนั

หรือประมาณ 4,000 คน การออกแบบทางเดินกระจกมีลกัษณะคลา้ยกบัไมแ้บดมินตนัสองอนัวางอยูใ่นแนวตั�งและ

แนวนอน นอกจากนี�สถานที�แห่งนี�ยงัตกแต่งดว้ยนํ�าตกเอฟเฟค แสง สี ที�สวยงามไวที้�ทางเดินกระจกอีกดว้ย อิสระใหท้า่น 

พบกบัความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที�มีระยะทางอนัน่าตื�นเตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิ�ง ทุกอยา่งที�อยูภ่ายใตท้างเดิน

กระจกทั�งหมด ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเที�ยวที�อยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนังดงาม  (หมายเหตุ : ทางเดินกระจกเป็นสถานที�

ท่องเที�ยวที�จาํเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอยา่งสูงอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจีน ดงันั�นหากสะพานไม่เปิดให้

นกัทอ่งเที�ยวเดิน อนัเนื�องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน ทั�งนี� เพื�อความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยว)  

 (**หากท่านไม่เดนิทางเดนิกระจก บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ไม่ทําการคนืเงนิทุกกรณ*ี*)  

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเข้าที�พกั  CMAX   HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 



วนัที�สาม จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วดัผู่ถ่อ –ร้านหยก-พระราชวงัหยวนหมงิ-ตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย– มื�อพเิศษ...เป๊าฮื�อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  

 พาท่านถ่ายรูปคูก่บั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที�มชืี�อเรียกว่า 

“หวี�หนี�” เป็นรูปปั� นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ� งยื�นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ� งอยูริ่มชายหาด ที�ทางรัฐบาลจู

ไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับพกัผอ่น และที�ไดชื้�อวา่ถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาด

หาดแห่งนํ�าไดมี้การนาํเกา้อี�  หรือ มา้นั�ง ซึ� งทาํมาสาํหรับ 2 คนนั�งเท่านั�น จึงตั�งชื�อวา่ถนนคู่รัก....นาํท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ 

เป็นวดัจีนซึ�งประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซึ� งเชื�อวา่วดัแห่งนี� ได ้สร้างขึ�นเพื�อเปรียบเสมือนวดัที�อยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผื�อ

ใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้กัการบชูาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  เดินทางสู่ ร้านหยก อิสระให้ทา่นชมผลิตภณัฑที์�ทาํ

จากหยกจีน.... 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ท่านด้วยมื�อพเิศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮื�อ + ไวน์แดง  ณ ภตัตาคาร  

จากนั�นพาท่านชม...พระราชวงัหยวนหมงิ แห่งนี� ถูกสร้างขึ�นแทนพระราชวงั

ใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ�ง พระราชวงัแห่งนี�  ถูกสร้างขึ�นใหม่อีกครั� ง ณ ใจ

กลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทาํให้สวนแห่งนี�โอบลอ้มดว้ยขนุเขาที�

เขียวชอุม่ สวนหยวนหมิง มีเนื�อที� 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั�ง 3 

ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื�นที�ราบ สิ�งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ�นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ�น 

ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ� งมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปกกิ�ง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ย

สิ�งก่อสร้างต่าง ๆ กวา่ร้อยชิ�น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตาํหนงัเจิ�งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี�ยว 

พาท่านชอ้ปปิ� งที� ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั�งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท่้านเลือก

มากมาย เช่น สินคา้ก๊อปปี� แบรนดเ์นมชั�นนาํต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที�นี�มีให้

ท่านไดเ้ลือกซื�อหมดซึ� งเป็นที�นิยมมากของชาวมาเกา๊และฮ่องกง เนื�องจากสินคา้ที�นี�มีคุณภาพและราคาถูก ใหท่้านไดช้อ้ป

ปิ� งเลือกซื�อสินคา้ตามอธัยาศยั 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเข้าที�พกั  XIN  YONG  FA  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สี�     จูไห่ - มาเก๊า– วดัเจ้าแม่กวนอมิ - วหิารเซนต์พอล  - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า  

                    The Venetian – The Parisian  กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  

 จากนั�นนาํทา่นขา้มด่านกลบัสู่เกาะมาเก๊า....พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมที� วดัเจ้าแม่กวนอมิ ที�มีอายกุวา่ 600 ปี ความ

เก่าแก่และความงดงามของสถานที�แห่งนี�ทาํใหเ้กิดตาํนานเล่าขานอยูห่ลายเรื�อง....พาท่านชม วหิารเซนต์พอล ซากโบสถที์�

มีชื�อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถม์ีพิพธิภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซึ� งโบสถเ์ซนตพ์อลนี�

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตที์�ยิ�งใหญ่ที�สุดในดินแดนตะวนัออกไกล 

 นาํท่าน ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอมิปรางค์ทอง สร้างดว้ยทองสมัฤทธิ� ทั�งองค ์มีความสูง 18 เมตร 

หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงาม

จบัตา เจา้แม่กวนอิมองคนี์� เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกครึ� ง คือปั� นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่

มารี ที�เป็นเช่นนี�ก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที�โปรตุเกสตั�งใจสร้างขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ ในโอกาสที�ส่งมอบมา

เก๊าคืนใหก้บัจีน  พาท่านแวะชิมร้านขนม ขึ�นชื�อของมาเก๊า  .. 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 สมควรแก่พาทา่นสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยสิ�งอาํนวย

ความสะดวกที�ใหค้วามบนัเทิง และเป็นสถานที�ชอ้ปปิ� ง พบกบัร้านคา้แบนดเ์นมชื�อดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ที�เปิดพร้อม

ใหบ้ริการแก่ทา่น ให้ทา่นไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื�อลิ�มลอง

เมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบ พร้อมให้ท่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศการ

ล่องเรือเวนิสที�อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแก

รนดค์าแนลชอ้ปส์ตั�งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี�ยน มาเกา๊ รีสอร์ท โอ

เตล็  นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า THE 

PARISIAN ชมหอไอเฟลจาํลอง ห้ามพลาด!! กบัมุมถ่ายรูปสวยๆของที�นี�  

เพลินเพลิดกบัเสน่ห์และความโรแมนติคของเมืองปาริสแห่งเอเชีย  

นอกจากนี�ยงัมีร้านแบรนดเ์นมใหช้อ้ปปิ� ง มากกวา่ 500 ร้านคา้  ตั�งอยูใ่น

พื�นที�ที�มีบรรยากาศชวนให้นึกถึงถนนฌอ็งเซลิเซ่อนัเลื�องชื�อในกรุงปารีส  

และยงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัความบนัเทิงแบบฝรั�งเศสที�อดัแน่นทุกวนั 

อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ ้และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั�งยงั

สามารถเดินเล่นบริเวณสวน นํ�าพุ เขาวงกต และสระนํ�าใสราวกระจก พร้อม

เพลิดเพลินไปกบัเครื�องเล่นมา้หมุน ตูเ้กม หรือนั�งสบายๆในร้านอาหารเล็กๆกไ็ดเ้ช่นกนั นบัเป็นบรรยากาศแบบฉบบักรุง

ปารีสอยา่งแทจ้ริง 

 ….หลงัอาหารนาํท่าน เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า  

19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบนิแอร์มาเก๊า เที�ยวบนิ NX882  บริการอาหารบนเครื�อง  

21.00 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ.. 

************************************************************************************* 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็กตํ�ากว่า 18 ปี พกัเดี�ยว 

15-18, 19-22, 26-29 ตุลาคม  2562 6,690.- 9,890.- 3,500.- 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�ไม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน แต่มไีกด์ท้องถิ�น ** 
**รายการนี�จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 1 ชม.-1.30 ชม.** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ @ อตัรานี�รวม @ @ 

- ค่าตั�วเครื�องบิน ไป-กลบั  

- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ที�ระบุอยูใ่นรายการ 

- ค่านํ�ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 

- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม 

- ค่าที�พกั 2 คืน   

- ค่านํ�าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

 



@ @ อตัรานี�ไม่รวม @ @ 

- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์

- ค่าภาษีเงินไดห้ักคืน ณ ที�จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  

- วซ่ีากรุ๊ป แบบ 144 ชั�วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง)  1,650 บาท 

-  ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดนิทาง 

- ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามความพงึพอใจ ในการให้บริการ  
 

หมายเหตุ 

ค่าวซ่ีา 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวีซ่าแบบหมู่คณะ  

กรณมีีเหตุที�จะต้องทําวซ่ีาเดี�ยว วีซ่าตดิเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทย 

 (กรณมีีการยกเลิกวซ่ีาหมู่คณะกระทนัหัน ลูกค้าจะเป็นฝ่ายชําระค่าวซ่ีาและค่าดําเนินการวซ่ีาเอง  

โดยการยื�นวซ่ีาเดี�ยวจะใช้เวลายื�น 4 วันทาํการไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์ - อาทติย์) 
 

@ @ เงื�อนไขการให้บริการ @ @ 

เงื�อนไขการจอง ชําระเตม็จํานวนตามรายการระบุ  

* เนื�องจากราคานี� เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั�วเท่านั�น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ

เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั�งสิ�น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงิน 

ทั�งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ�  

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

* กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  

บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื�อ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้/ 

บริษทัขอสงวนสิทธิ� ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีการขึ�นลงของเงินตราต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็น

เพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื�นๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนดัหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า 

การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการที�ดี เพื�อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที�ยวตั�งแต่วนัที� 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามที�ถือหนังสือเดินทาง

ธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื�นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

บุคคลทั�ง 6 ประเทศดงักล่าวที�ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื�นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุล

ที�ประจาํในต่างประเทศหรือสาํนกังานเจา้หนา้ที�กระทรวงการต่าง ประเทศที�ประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยื�นวซ่ีา 1,200 บาท 

 

บริษัทฯ มีประกันอุบัตเิหตุทุกที�นั�ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอบัุติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิ 500,000 บาท 


