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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่16-20 เม.ย. 62 31,888.- 

วนัที ่14-18 พ.ค. 62 30,888.- 

วนัที ่21-25 พ.ค. 62 31,888.- 

วนัที ่04-08 ม.ิย. 62 30,888.- 

 

 ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,650 บำท 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ 
รำคำนีส้ ำหรบัสญัชำตไิทยเทำ่น ัน้ 

โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 
 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

ฉงชิง่ ลอ่งเรอืส ำรำญหร ูระดบั 5 ดำว CENTURY PARAGON  

 5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทยสไมล ์(WE) 

เร ิม่ตน้เพยีง 30,888.- 
                          รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 

 มหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิและวัฒนธรรมของ นครฉงชิง่   

 พักบนเรอืส าราญ CENTURY PARAGON 
 พักหรรูะดับ 5 ดาว 4 คนื 

 เจดยีส์อืเป่าไจ ้เจดยี ์ท าจากไมแ้ละเชือ่มตอ่กันโดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูสิง่มหัศจรรยท์ีถ่กูจัดอันดับไวว้า่เป็น 
1 ใน 8 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ –ฉงชิง่(สนำมบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย)(11.15-15.15) –ถนนคนเดนิ

เจีย่ฟ่ำงเป่ย-หงหยำตง้-ขึน้เรอืส ำรำญ 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร ์E สายการ

บนิไทยสไมล ์(WE) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

11.15 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684 

15.15 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนเมอืงฉงชิง่ ตัง้อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจนี ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นเมอืงหลวง

ของรัฐบาลจนีพรรคกก๊มนิตัง๋ในสมัยทีญ่ีปุ่่ นรกุรานประเทศจนี แตเ่ดมินัน้ฉงชิง่เป็นเมอืงเอกทีข่ ึน้กบัมณฑล

ซือ่ชวน ต่อมาเมื่อวันที ่14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนไดป้ระกาศใหฉ้งชิง่เป็นเขต

ปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ข ึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง จงึท าใหฉ้งช ิง่เป็นมหานครทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยู่ทางทศิ

ตะวันตก น าทา่นเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซึง่สรา้งข ึน้เพื่อ

ร าลกึถงึชยัชนะในการท าสงครามกบัญี่ปุ่ น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลาง

เมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 3,000 รา้น ซึง่มทีัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิง

น าทา่นสู ่หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภเูขา ขนานไปกบัแม่น ้าเจียหลงิ โครงการประกอบดว้ย

โรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นน ้าชา โรงละคร ซึง่ลว้นแลว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งใน

รูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่า 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัเรอืส ำรำญ CENTURY PARAGON 5* 

วนัที ่2 ลอ่งเรอืแมน่ ำ้แยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่ำไจ-้งำนเลีย้งตอ้นรบั 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

 

 
 หลงัจากเรอืออกจากทา่ ใหท้่านไดช้มทวิทัศน์บรเิวณสองฝ่ังแม่น ้า และเรือจะแล่นผ่าน เมืองเฟิงตู ซ ึง่มี

ฉายาว่าเป็น (เมอืงผ)ี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า ซ ึง่สรา้งข ึน้สมัย ราชวงศถ์ังประมาน1300 ปี ก่อน มาถงึสมัย

ราชวงศซ์ง่ เมือ่ 900  ปีทีผ่่านมา มนีายอ าเภอแซ ่หวาง “王”  และนายอ าเถอ แซเ่หยยีน “阎” เคยมาอยู่

ทีเ่มอืงเฟิงต ูแตค่นทีบ่ันทกึ จดประวัตกิารเมอืงเฟิงต ูจดแซท่ัง้สองสลบักนั เลยเป็น 阎王-พยายม ดังนัน้

ชาวเมอืงเฟิงต ูจงึผดิตามผดิ สรา้งเป็นเมืองนรก ตามความเชือ่ของศาสนาเต๋าข ึน้มา ซึง่มียมทูต ผูต้รวจ

สมุดบัญชรีายชือ่ของวญิญาณ ขา้มสะพานจ าใจ ใหไ้ปดวู่าตอนทีเ่รามชีวีติอยู่ในโลกมนุษยนั์น้เคยท าเรื่อง

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ –ฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย) 

(11.15-15.15) –ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ขึน้เรอืส าราญ 
 ✈ 🍽 พักเรอืส าราญ CENTURY 

PARAGON 5* 

2 ลอ่งเรอืแมน่ ้าแยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่าไจ-้งานเลีย้งตอ้นรับ 🍽 🍽 🍽 พักเรอืส าราญ CENTURY 

PARAGON 5* 

3 ลอ่งเรอืแมน่ ้าแยงซเีกยีง-ชวถัีงเสยี-อเูสยี-เสนิหนีซว-ีงานเลีย้งอ าลา 🍽 🍽 🍽 พักเรอืส าราญ CENTURY SUN 5* 

4 
เขือ่นยักษ์ซานเสยีตา้ป้า(รวมรถแบตเตอรี)่-อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสงู-ฉง

ชิง่ 
🍽 🍽 🍽 RADISSON CHONGQING 

HOTEL OR SAME 5* 

5 
เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ

(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (16.10-18.30) 
🍽 🍽 ✈  
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ชัว่ดอีะไรบา้ง? และใหก้นิน ้าชาขี้ลมืก่อนมาเกดิใหม่ ซ ึง่เป็นการสอนใหค้นเราควรท าแต่ส ิง่ดีๆ  ไม่งัน้ก็

จะตอ้งตกนรก ถกูลงโทษทรมาน (รายการเมอืงเฟิงต(ูเมอืงผ)ีนี้เป็นรายการออฟชัน่ หากจ านวนคนบนเรือ

ครบ 50ทา่นขึน้ไป ทางเรอืจะจอดและเทีย่วพรอ้มกัน  หากไม่ถงึ 50 ท่าน  จะแล่นผ่านไม่จอดชม  ท่าน

ใดสนใจ สามารถตดิตอ่ LOBBY ชัน้สอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น ) 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

บำ่ย  จากนัน้น าทา่นขึน้ฝ่ังชมความงามของ เจดยีส์อืเป่ำไจ ้โครงสรา้งลักษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยเจดยี์ ท า

จากไมแ้ละเชือ่มตอ่กนัโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ม ี12 ชัน้ สงูประมาณ 56 เมตร ซึง่นับเป็นส ิง่มหัศจรรยท์ีถู่ก

จัดอันดบัไวว้่าเป็น  1 ใน  8 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกก็ว่าได ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

**พบกบักำรเลีย้งตอ้นรบัจำกกปัตนัเรอื และเหลำ่กลำสเีรอือยำ่งอบอุน่ **และชมกำรแสดงบนเรอื 

 

 
  พกัที ่พกัเรอืส ำรำญ CENTURY PARAGON 5* 

วนัที ่3 ลอ่งเรอืแมน่ ำ้แยงซเีกยีง-ชวถีงัเสยี-อเูสยี-เสนิหนซีว-ีงำนเลีย้งอ ำลำ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

 เรอืลน่ผ่าน เมอืงโบรำณไป๋ตีเ้ฉงิ หรือเรียกว่า เมืองจักรพรรดขิาว อยู่ในเขตอ าเภอเฟิงเจีย ตัง้อยู่ทาง

ตอนเหนือของปากชอ่งแคบฉวถีงัเสยี บนยอดเขาสงูกว่า 750 เมตร ทีต่ัง้ของเมอืงลอ้มรอบดว้ยน ้า 3 ดา้น 

และภูเขาอยู่ดา้นซา้ย ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ประกอบดว้ยวัดอู่หัว, ต าหนักหมงิเหลยีง และศาลาชม

ดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างราชวงศห์มงิ และชงิ นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของหลวิเป่ย,จู

เกอะเหลยีง, กวนอู, จางเฟ่ย ในยุคสามก๊ก (รายการเมืองโบราณไป๋ตี้เฉงินี้เป็นรายการออฟชัน่ หาก

จ านวนคนบนเรอืครบ 50ทา่นขึน้ไป ทางเรอืจะจอดและเทีย่วพรอ้มกัน  หากไม่ถงึ 50 ท่าน  จะแล่นผ่าน

ไม่จอดชม  ทา่นใดสนใจ สามารถตดิตอ่ LOBBY ชัน้สอง  ราคา290 หยวนต่อท่าน) เรือจะแล่นผ่านเขต

ทวิทศัน ์ชอ่งแคบชวถีงัเสยี(ชอ่งแคบทีย่ ิง่ใหญ่ ตระการตา) ช ึง่เป็นชอ่งแคบทีม่ีความยาวสัน้ทีส่ดุเพียง 8 

กโิลเมตร และเป็นชอ่งแคบทีด่งึดดูใจนักทอ่งเทีย่วพอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมนิบรเิวณนี้กระแสน ้า

จะไหลเชีย่วกรากมากเนื่องจากน ้าทีม่ีหนา้กวา้งกว่าหนึง่กโิลเมตรและถูกบีบใหไ้หลผ่านที่ประตูขุยเหมิ

นเพยีง 300 เมตรเทา่นัน้ ทัง้ทางน ้ายังหักสอกไม่เห็นทางน ้า  เรอืตอ้งกลบัล าอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะ

ในอดีตเรือส าราญตอ้งฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปใหไ้ดด้ว้ยความปลอดภัย(เปรียบนัยดังคนเมื่อพานพบ

อุปสรรคในชวีติแลว้ตอ้งอย่าทอ้ถอยหรอืยอมแพท้ีจ่ะฝ่าฟันไปใหพ้น้) และเรือจะแล่นผ่าน ชอ่งแคบอูเสยี 

มคีวามยาวประมาณ 42 กโิลเมตร เป็นชอ่งแคบยาวอันดบัสองในบรรดาชอ่งแคบของแม่น ้าแยงซเีกยีง ซึง่

เป็นช่องแคบมี่มีฉายาว่า “อูเสีย”เป็นช่องแคบที่งามสง่า โดยที่สองฟากฝ่ังจะมีแนวภูเขาหินผา

สลบัซบัซอ้นทีม่ลีกัษณะเหมอืนหนิวางเรยีงรายกนัเป็นชัน้อย่างมีระเบียบ ก่อใหเ้กดิทัศนียภาพทีโ่ดดเด่น

สวยงามเป็นพเิศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อันลอืชือ่ เชือ่กันว่า 

มาลอ่งแม่น ้าแยงซเีกยีง ไม่เห็นนางฟ้า เทา่กบัมาไม่ถงึแม่น ้าแยงซเีกยีง 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

บำ่ย  หลงัจากนัน้น าทา่นลงเรอืเล็กเพือ่ชมความงามของ เสนิหนงซ ีตัง้อยู่รมิฝ่ังดา้นใตข้องแม่น ้าแยงซเีกยีง มี
แหลง่ตน้ก าเนดิทีน่ครฉงชิง่ อ าเภออู่ซัน เขตกวนตู ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดว้ยกันคอื ตอนตน้สายชือ่

กวนตู ้ ตอนกลางชือ่จือ่หยาง  ตอนปลายชือ่เสนิหนี่วซ ีซึง่ไหลลงมาบรรจบรวมกันทีแ่ม่น ้าแยงซเีกยีง  มี
ความยาวประมาณ 15 กโิลเมตร ทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบรสิทุธิข์องอากาศ   ความเงียบ
สงบกับบรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านไดเ้ยื้องย่างเขา้สู่แดน

สขุาวด ีโดยมเีรือ่งเลา่สบืขานกนัว่าธารน ้าแห่งนี้ไดม้มีวลหมู่นางฟ้าลงมาเลน่น ้ากนั  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

**พบกบักำรเลีย้งอ ำลำจำกกปัตนัเรอื และเหลำ่กะลำสเีรอื ** 

   พกัเรอืส ำรำญ CENTURY PARAGON 5* 

วนัที ่4 เขือ่นยกัษซ์ำนเสยีตำ้ป้ำ(รวมรถแบตเตอรี)่-อีช๋ำง-รถไฟควำมเร็วสงู-ฉงชิง่ 
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เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

 น าท่านขึน้ฝ่ังชม เขือ่นยกัษ(์รวมรถแบตเตอรี)่ อภมิหาโปรเจ็คระดับกนิเนสบุ๊ค ซานเสยีตา้ป้า เป็น

โครงการทีใ่หญ่โตทีส่ดุอกีอย่างหนึง่ของจนี นับตัง้แตก่ารสรา้งก าแพงเมอืงจนี มคีวามยาวทัง้หมด 3,035 

เมตร ชอ่งระบายน ้ายาว 483 เมตร ซึง่สามารถเก็บกักน ้าไดถ้งึ 39.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตร สว่นสนัเขือ่นสงู 

185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 2 ส่วนส าหรับผลติกระแสไฟฟ้า ซึง่สามารถผลติพลังงาน

กระแสไฟฟ้าสง่ใหพ้ืน้ที ่1 ใน 5 ของประเทศจนี อกี 1 สว่นส าหรับระบายน ้า และ 2 สว่นเป็นประตูส าหรับ

เรอืแลน่ผ่าน โดยแบ่ง เป็นเรือทีม่ีระวางขับน ้าตัง้แต่ 3000-10,000 ตัน และเรือทีม่ีระวางขับน ้านอ้ยกว่า 

3,000 ตนั น าทา่นขึน้ฝ่ังทีเ่มอืงอี๋ชาง เมอืงอี๋ชาง ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากชอ่ง

แคบซหีลงิเสยีของแม่น ้าแยงซเีกยีงทางทศิตะวันออก 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถำนรีถไฟเมอืงอีช๋ำง น ัง่รถไฟควำมเร็วสงู เพือ่เดนิทางจากเมอืงอี๋ชางกลบั

ไปยัง เมอืงฉงชิง่ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช.ม.) 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่RADISSON CHONGQING  HOTEL OR SAME 5* 

วนัที ่5 เมอืงโบรำณฉอืชโีขว่-ฉงชิง่(สนำมบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย)-กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภูม)ิ (16.10-

18.30) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

น าท่านชม หมู่บำ้นโบรำณฉือชีโ่ข่ว เป็นหมู่บา้นที่มีชนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู่ 

อาคารบา้นเรอืนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้อสิระใหท้า่นสมัผัสกลิน่อายยอ้น

ยุคสมัยราชวงศซ์ง่ หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝาก 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

16.10 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  

18.30 น. เดนิทำงกลบัถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัด ิภ์ำพ 

 

 

  

 

 

 

ฉงชิง่ ลอ่งเรอืส ำรำญหรรูะดบั 5 ดำว CENTURY PARAGON  5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทยสไมล ์

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
พกักบัผูใ่หญ ่1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่12-16 ม.ีค. 62 30,888.- 30,888.- 29,888.- 10,000.- ไมร่บัจอย 

วนัที ่16-20 เม.ย. 62 31,888.- 31,888.- 30,888.- 10,000.- ไมร่บัจอย 

วนัที ่14-18 พ.ค. 62 30,888.- 30,888.- 29,888.- 10,000.- ไมร่บัจอย 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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วนัที ่21-25 พ.ค. 62 31,888.- 31,888.- 30,888.- 10,000.- ไมร่บัจอย 

วนัที ่04-08 ม.ิย. 62 30,888.- 30,888.- 29,888.- 10,000.- ไมร่บัจอย 

[บนเรอืไมม่หีอ้งเสรมิเตยีง // รำคำนีส้ ำหรบัสญัชำตไิทยเทำ่น ัน้] 

รำคำเด็กทำรก(อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั) ทำ่นละ 7,900.-*รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซี่ำ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์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 

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 
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1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

8.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,650 บาท) 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

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 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 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 



                       GO1CKG-WE012       7 จ ก 9 
 

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/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มูลเท็จ 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 ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ี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 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- 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  1,125 บาท 
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(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    
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**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) 


