
            GO1KWL-CZ007         1 จ ก9 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 21,888.- 

วนัที ่12-17 เม.ย. 62 25,888.- 

วนัที ่18-23 เม.ย. 62 20,888.- 

วนัที ่25-30 เม.ย. 62 20,888.- 

วนัที ่26 เม.ย.-01 พ.ค. 62 20,888.- 

วนัที ่09-14 พ.ค. 62 19,888.- 

วนัที ่07-12 ม.ิย. 62 18,888.- 

วนัที ่21-26 ม.ิย. 62 19,888.- 

กุย้หลนิ หยำงซ ัว่ เขำลำ่งซำน  
6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่ เซำทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) 

 
 เร ิม่ตน้เพยีง 18,888.- 
                  รายการทัวร+์ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

 เทีย่วเต็มอิม่ ไม่ลงรา้นชอ้ปฯ 
 เขาลา่งซาน...ภเูขาหนิทรายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงจนีตอนใต ้
 จุดววิทีส่วยทีส่ดุของแมน่ ้าลีเ่จยีง...บนเขาเซยีงกง 
 ลอ่งแม่น ้าหลเีจยีง ชมทวิทศันท์ีส่วยงามทีส่วยงามไหลเรือ่ยเลาะไปตามขนุเขาใหญน่อ้ยนับพนั 
 ชมโชวด์รมีไลคล์ีเ่จยีง...โชวท์ีผ่สมผสานระหวา่งบลเัลยก์บักายกรรมเขา้ดว้ยกนั 
 พักโรงแรมระดบั 4 ดาว 
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รำคำนีไ้มร่วมคำ่วซีำ่เด ีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท 
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

อตัรำดงักลำ่วขอสงวนเฉพำะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเทำ่น ัน้ 

[โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล] 

 

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – กุย้หลนิ (สนามบนิเหลีย่งเจียง) 
(CZ6100:13.10-18.10) 

 ✈ 🍽 
Sanjia International Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
กุย้หลนิ-เมอืงซนิหนงิ-อทุยานเขาลา่งซาน-จุดชมววิปาเจี่ยวจา้ย (รวม

กระเชา้) 
🍽 🍽 🍽 

Danxia Hotel หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 4 ดาว 

3 ยอดเขาพรกิ-ผ่านชมเขาอฐู-หยางซัว่-ถนนฝร่ัง 🍽 🍽 🍽 
Yangshuo Xinfuan Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
ลอ่งแพไมไ้ผ่แมน่ ้าหลเีจยีง (ครึง่สาย)-หยางซัว่-กุย้หลนิ-เขาเซยีงกง-

โชวด์รมีไลคล์ีเ่จยีง 
🍽 🍽 🍽 

Sanjia International Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 
สวนชวนซาน+ถ ้าเขาทะลุ-ชมภายนอกเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง-อสิระชอ้ป
ป้ิงตลาดใตด้นิ 

🍽 🍽 🍽 
Sanjia International Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

6 
กุย้หลนิ(สนามบนิเหลีย่งเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
(CZ6099:09.00-12.10) 

✈    

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ– กุย้หลนิ (สนำมบนิเหลีย่งเจยีง) (CZ6100:13.10-18.10) 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์
U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

13.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองกุย้หลนิ เมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงของมณฑลกวางส ีโดยสายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 

 *แวะพักทีส่นามบนิอู๋ซ ูเมอืงหนานหนงิ พรอ้มท าพธิีการตรวจคนเขา้เมืองจากนัน้กลับขึน้เครื่องเดนิทาง
ตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ* 

18.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซ ึง่เป็นหนึง่ในเมืองเอกของมณฑลกว่างซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจีน 
ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือตดิกับกุย้โจว 

ทางตะวันออกเฉียงเหนือตดิกบัหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกบักว่างตง ทางใตต้ดิกบัอ่าวตังเกี๋ย และ
ทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกบัประเทศเวยีดนาม ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบแอ่งกระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กที่

ยาวคดเคี้ยวตดิต่อกัน เทือกเขาส าคัญ ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมงิซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหินปูนขาวที่
ครอบคลมุพืน้ทีค่ร ึง่หนึง่ของประเทศ ดว้ยเหตนุี้เองจงึมถี ้าหนิปูนอยู่มากมาย  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั 
 โรงแรม   Sanjia International Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 กุย้หลนิ-เมอืงซนิหนงิ-อทุยำนเขำลำ่งซำน-จดุชมววิปำเจีย่วจำ้ย (รวมกระเชำ้) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซนิหนงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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บำ่ย น าทา่นเทีย่วชม อทุยำนเขำลำ่งซำน เป็นหนึง่อุทยานธรณี แบบภเูขาหนิทรายอันเป็นเอกลักษณ์ของจีน  
ในตอนใตข้องเทอืกเขาลา่งซานเชือ่มตอ่กบัอทุยานป่าหนิ กุย้หลนิ และในตอนเหนือตดิกบัอุทยานจางเจยี

เจีย้ มอีาณาเขตครอบคลมุ 108 ตาราง กโิลเมตร มคีณุสมบัตเิป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ีชือ่เสยีงได ้มีจุดชม
ววิกว่า 60 แห่ง ทา่มกลางแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เชน่ ชอ่งสวรรคเ์ทยีนยี่, ยอดเขาพรกิ, ถ ้าจื่อ

เซยี, หุบเขาปาเจี่ยว , ป่าจักรพรรด ิสวนิ , และบ่อน ้าโบราณ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิ

ปำเจีย่วจำ้ย หรอืเขาแปดเหลีย่มเป็นจุดชมววิทีน่่าดงึดูด เมื่อหมอกลงจะน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุ จะเห็นหุบ
เขา เปรียบเสมือนปลาวาฬ ท่ามกลางทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตา ยอดที่สูงที่สดุ อยู่ที่ 818 เมตร จาก
ระดบัน ้าทะเล และยังไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางธรรมชาต ิUNESCO และของประเทศจีนอีก

ดว้ย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

ทีพ่กั 
 โรงแรม   Danxia Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 ยอดเขำพรกิ-ผำ่นชมเขำอฐู-หยำงซ ัว่-ถนนฝร ัง่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขำพรกิ หรือเรียกกันในนาม ยอดเขาเทยีนไข และอื่นๆ อีกมากมาย มีความสงู 
180 เมตร เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ของเทอืกเขาลา่งซาน จากนัน้น าทา่น ผำ่นชมเขำอูฐ ท่านจะไดช้มววิ
ของภเูขาทีม่ลีกัษณะเหมอืนหลงัอูฐตดิกบัยอดเขา 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงหยำงซ ัว่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงเล็กรมิแม่น ้าหลเีจียงทีม่ี
ทวิทัศน์สวยงามและมีประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ทีน่ี่เป็นที่

โปรดปรานของนักทอ่งเทีย่วชาวยุโรปทีน่ยิมขีจ่ักรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธิ ์

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 อสิระใหท้า่นเดนิเล่นหรือชอ้ปป้ิง ถนนฝร ัง่ หรือถนนคนเดนิขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกับ

ถนนขา้วสาร มีทัง้โรงแรม ผับ บาร์ รา้น อาหาร และยังมีสนิคา้พื้นเมืองวางขายมากชนดิ เช่น ผา้ทอที่
น ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พันคอ เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหนิแกะสลักขนาดเล็ก 
ภาพวาดพู่กันจีน ตวัดลายเป็นรูปเทพเจา้จีน ธรรมชาต ิและสัตว์มงคลต่างๆ หนังสอืคตพิจน์ของท่าน

ประธาน เหมาเจ๋อตงุ อดตีผูน้ าจนี ก็มวีางขายใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชม 

ทีพ่กั 
  โรงแรม  Yangshuo Xinfuan Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 ลอ่งแพไมไ้ผแ่มน่ ำ้หลเีจยีง (คร ึง่สำย)-หยำงซ ัว่-กุย้หลนิ-เขำเซยีงกง-โชวด์รมีไลคล์ีเ่จยีง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่น ลอ่งแพไมไ้ผแ่มน่ ำ้หลเีจยีง ชมความงามของแม่น ้าหลีเ่จยีงทีส่วยงามใส ไหลเรือ่ยเลาะไปตาม

ขุนเขาใหญ่นอ้ยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจนิตนาการต่างๆ ของผูผ้่านชมใหท้่านพสิจูน์ดังค ากล่าว

ทีว่่า กุย้หลนิเป็นดนิแดนแห่งขนุเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มีแม่น ้าสวยใสทีส่ดุในโลก และท่านเดนิทางสู ่

เมอืงหยางซัว่ เมอืงเล็กรมิแม่น ้าหลเีจยีงทีม่ทีวิทัศน์สวยงามและมีประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,400 ปี มี

ประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชม

ธรรมชาตบิรสิทุธิ ์หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงกุย้หลนิ ซ ึง่เป็นหนึง่ในเมืองเอกของมณฑล

กว่างซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจนี ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกับ
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มณฑลหยุนหนัน ทางเหนือตดิกบักุย้โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือตดิกบัหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิ

กบักว่างตง ทางใตต้ดิกบัอ่าวตงัเกีย๋ และทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกบัประเทศเวยีดนาม ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นที่

ราบแอ่งกระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิต่อกัน เทอืกเขาส าคัญ ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมงิซัน

และตา้เหยาซนั เป็นเขตหนิปูนขาวทีค่รอบคลมุพืน้ทีค่ร ึง่หนึง่ของประเทศ ดว้ยเหตุนี้เองจงึมีถ ้าหนิปูนอยู่

มากมาย 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น าท่านเที่ยวชม เขำเซียงกง  อยู่ทางทศิตะวันตกของแม่น ้ าหลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซั่ว 28 

กโิลเมตร ทา่นจะไดช้มววิแม่น ้าหลเีจียงจากบนเขานี้ แม่น ้าหลเีจียงถูกลอ้มรอบดว้ยเขาหลายๆลูก  เป็น

จุดทีช่มแม่น ้าหลเีจยีงสวยทีส่ดุ ถอืว่าเป็นจุดนยิมของชา่งถา่ยภาพอกีหนึง่จุดทีน่่าสนใจ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นชม โชวด์รมีไลคล์ีเ่จยีง การแสดงทีผ่สมผสานระหว่างบัลเล่ตก์ับกายกรรมเขา้ดว้ยกัน ผ่านการ

เคี่ยวกร าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับสบิปี ประทับใจกับการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวและการ

เลยีนแบบพฤตกิรรมสตัวต์า่งๆ เชน่ผเีสือ้,นกยูง และเรือ่งราว 

ทีพ่กั 
  โรงแรม  Sanjia International Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 สวนชวนซำน+ถ ำ้เขำทะล-ุชมภำยนอกเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง-อสิระชอ้ปป้ิงตลำดใตด้นิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  น าทา่นสู ่สวนชวนซำน ซ ึง่มคีวามหมายว่า สวนเขาทะล ุตัง้อยู่ชานเมอืงทางใตข้องเมอืงกุย้หลนิ มี

พืน้ที ่2 ตารางกโิลเมตร ทศันยีภาพบรเิวณนี้ประกอบดว้ยภเูขาและแมน่ ้าซ ึง่มคีวามสวยงามมาก ตัง้อยู่คน

ละฝากกบัเขางวงชา้ง จงึสามารถมองเห็นเขางวงชา้งไดจ้ากทีน่ี่ น าทา่นชม ถ ำ้เขำทะลุ ซ ึง่ตัง้อยู่บรเิวณ

เชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึง่มแีสงระยบิระยบัเหมอืนครสิตลัท าให ้ถ ้านี้

ความแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญ่เป็นล าดบั 3 ของถ ้าในตวัเมอืงกุย้หลนิ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น าทา่นชมและถา่ยรูปภายนอกกบั เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคู่นี้ เจดยี์

หนึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืว่าเป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สว่นอีกเจดยีส์รา้งดว้ยปูนเป็นสี

เงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถอืว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยงามอีกแห่งหนึง่ในเมือง

กุย้หลนิ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิตลำดใตด้นิ ทา่นจะไดพ้บกบัสนิคา้มากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟชัน่ ของทีร่ะลกึทีต่ลอดจนสนิคา้ต่างๆ หลากหลายชนดิ ทัง้สนิคา้พื้นเมืองกุย้หลนิ

ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิตา่งๆ อาท ิลกูพลบัอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั   โรงแรม  Sanjia International Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
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กุย้หลนิ หยำงซ ัว่ เขำลำ่งซำน 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่ เซำทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 

(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 4,000.- 13,388.- 

วนัที ่12-17 เม.ย. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 4,000.- 15,388.- 

วนัที ่18-23 เม.ย. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 12,388.- 

วนัที ่25-30 เม.ย. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 12,388.- 

วนัที ่26 เม.ย.-01 พ.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 12,388.- 

วนัที ่09-14 พ.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 12,388.- 

วนัที ่07-12 ม.ิย. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 4,000.- 11,388.- 

วนัที ่21-26 ม.ิย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 12,388.- 

 
 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

วนัที ่6  กุย้หลนิ(สนำมบนิเหลีย่งเจยีง) – กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ (CZ6099:09.00-12.10) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (SET BOX) 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6099 

 แวะพักทีส่นามบนิอู๋ซ ูเมอืงหนานหนงิ จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,500 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน 1 ใบเท่านั้น สว่นเกนิ

น ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด/ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 
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- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้ 2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            GO1KWL-CZ007         9 จ ก9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................. ................................ 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


