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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ - หาดจิมบาลัน   

03.30 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้า
อินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ืองพร้อมเดินทางไปกับ
คณะเพื่อให้บริการตลอดการเดินทาง 

06.35 น. ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี GA 865 
10.15 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้า ** 
14.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ เดนพาซาร์ เท่ียวบินท่ี GA 410 
17.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
  “บาหลี” ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ  5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากร

ประมาณ 3 ล้านคน ท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยู่ที่เมืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะ บาหลีเป็นเกาะเกาะ
หนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่
เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจํานวนมาก เช่น วัด
และวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาว
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สะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดําเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม  
บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหาร
ทะเลท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HARRIS RIVERVIEW KUTA RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  

วันท่ีสอง บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – โรงงานกาแฟ – 
วัดตัมปะก์ซีริง – อูบุด เซ็นเตอร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่นยามเช้าแรกของ
เมืองสวรรค์แห่งนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ 
(BARONG DANCE) เป็นเร่ืองราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เปน็
สัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอํานาจ
ในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้
ความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละครบาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุล
ระหว่างความดีและความชั่วเสมอ สําหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต...นํา
ท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจาก
ผ้าบาติกทั่วไป ... จากนั้นนําท่านเดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี 

     เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณ
หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์

ตูร์นี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็น
ตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการ
ยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่อง

ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟและเลือกซื้อสินค้าจาก
โรงงานกาแฟได้โดยตรง ... นําท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
คนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณ
หมู่บ้านตัมปะก์ซีริง ตามตํานานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวท
มนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืนด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่ง
ราชวงศ์วาร์มาเดวา ประ เพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทําให้กษัตริย์ ราชินี และนาง
สนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ   บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันน้ี
ยังมีน้ําผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้าง
บ่อนํ้าอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ําในสระมี
อํานาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชําระร่างกายให้
บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ําแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ํากันคนละด้าน 
แม้น้ําจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพัก
ของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร นําท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลาง
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ของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการ
มาที่นี่ 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HARRIS RIVERVIEW KUTA RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีสาม       วัดนามาดา – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ (ทะเลสาปบราตัน) – วัดอูลันดานู – ช้อปปิ้ง DUTY FREE & 
PLANET HOLLYWOOD – วิหารตานาล๊อต – ช้อปปิ้ง คูต้า เซ็นเตอร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก   
  นําท่านเดินทางสู่ GRIYA KONGCO DWIPAYANA หรือ NAMADA TEMPLE เป็นวัดจีนที่ผสมผสาน

ระหว่างศาสนาฮินดูและพุทธลัทธิเต๋า เป็นวัดจีนที่มีผู้เดินทางมาสักการะมากที่สุดในบาหลี ภายในเป็นที่
ประดิษฐาน เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวบาหลี เชื้อสายจีน นําท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ที่
วัดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอํานาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างใน
ศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก ... จากนั้นนําท่าน
เดินทางต่อสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขาเบดูกัล” ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้
เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ น ำท่ำน
ชม วัดอูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู ที่
อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบรา
ตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทําพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยแห่ง
สายน้ํา ไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่า
เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้
ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ 
ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา 
และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี 
(Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรม
ทางน้ําสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ํา การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ…ได้เวลาอันสมควร นําท่าน
เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเดนพาร์ซ่า 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําท่านสู่ Duty Free – Planet Hollywood ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด รวมทั้งสินค้าใน

ร้าน Planet Hollywood ซึ่งจําหน่ายสินค้าในเครือฮอลลีวู๊ด มากมาย นําท่านเดินทางสู่ GRIYA KONGCO 
DWIPAYANA หรือ NAMADA TEMPLE เป็นวัดจีนที่ผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูและพุทธลัทธิเต๋า 
เป็นวัดจีนที่มีผู้เดินทางมาสักการะมากที่สุดในบาหลี ภายในเป็นที่ประดิษฐาน เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อ
ของชาวบาหลี เชื้อสายจีน… นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัด
แห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดําและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของ
ตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่
อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถ
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ขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตา
นะห ์ล็อต หรือ“ดินแดนในทะเล”...นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งย่าน คูต้า เซนเตอร์  เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้ง
อย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ในราคาที่คุณพอใจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HARRIS RIVERVIEW KUTA RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันท่ีสี่ เดนพาซาร์ – จาการ์ต้า – กรุงเทพ   

 ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
06.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบิน (รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง)  
08.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพ (แวะต่อเครื่องท่ีจาการ์ต้า) เท่ียวบินท่ี GA 405 
09.45 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้า (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
12.40 น. ออกเดินทางจากจาการ์ต้า โดยเท่ียวบินท่ี GA 868 
16.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
***** ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร www.wonderfulpackage.com ***** 

หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีทุกคร้งก่อนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

โรงแรมที่พัก   Harris Riverview Kuta Resort 
 
 
 
 
 

กําหนดการดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีตียง พักเดี่ยว 

วันจักกรี 5-8 เม.ย. / 3-6 พ.ค.56 23,999 22,999 21,999 5,000 

สงกรานต์ !!! 13-16 เม.ย. 56 25,999 24,999 23,999 5,000 

25-28 เม.ย.  
3-7 / 16-19  พ.ค. / 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 

13-16 / 27-30 มิ.ย. 56 
22,999 21,999 20,999 4,000 

http://www.wonderfulpackage.com/
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับ  สายการบินการูดาร์ อินโดนีเซีย (ต๋ัวกรุ๊ป)   
  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ขั้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน 
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  // ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ(ที่ระบุในรายการ) 
 ค่าอาหาร, เคร่ืองดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง // ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 
 บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวด 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด // ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น 

ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด 
 ค่าทําใบอนุญาต และวีซ่าสําหรับคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว (ถ้ามี) 

 สินน้ําใจสําหรับไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ  และหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 500 – 700 บาท / ทา่น  

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมอีายุใช้ได้จนถึงวันเดนิทางตอ้งไม่ต่ํากว่า 6 เดอืน 
การชําระเงิน  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสําหรับการ

จองทัวรแ์ละค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือจะขอเก็บท้ังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วันทําการ 
หมายเหตุ 
>>     การสํารองที่น่ังจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รบัการยืนยันจากพนักงานขาย

เท่าน้ัน กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ ……. 
>>        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่

สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัท
ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มี
ผู้ดูแลเม่ือท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

>>        เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>        ทุกที่น่ังมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเง่ือนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์) 
>>        อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปล่ียนแปลงจนกระทบ 

กับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีนํ้ามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของ 
ประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

>>       กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทาง
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เน่ืองจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถ
ทําเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเง่ือนไขเก่ียวกับดอกเบี้ย
และค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อน่ึงตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ
หากต้องการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลง 


