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นมสัการเจา้แม่กวนอิม | อนสุาวรยีก์วางเหลยีวหลงั | หมู่บา้นชนเผา่แมว้หล ี| หาดตา้ตงไห ่ | ถนนฉีโหลว 
เมนพูิเศษ ไก่เหวินชางตน้ต ารบัไก่ไหหล า อาหารเจในวดัหนานซาน อาหารขึน้ช่ือสี่อยา่ง 

  

 

 

 

 

  

 

 

ไหโข่ว ซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอมิ 4 วัน 3 คืน 

เดนิทาง มนีาคม-มถุินายน 2563 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 13,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไหโขว่(สนามบนิเหมย่หลาน)(VZ3704:19.55-23.15)  
วนัท่ี 2. ไหโขว่ – โบอ๋่าว – ศนูยจ์ดัการประชมุผูน้  าเอเชีย – ลอ่งเรือหาดหยก –หมูบ่า้นชนเผา่แมว้หลี – ศนูยช์า – ซานย่า 
วนัท่ี 3. อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอิม 108 เมตร. – รา้นเย่ือไผ่ – อนุสาวรียก์วางเหลียวหลงั – หาดตา้

ตงไห ่

วนัท่ี 5. ศนูยผ์ลิตภัณฑอ์าหารทะเล – ยอดเขาตงซานหลิง (รวมกระเช้า) – ไหโข่ว– ถนนคนเดินฉีโหลว - ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(VZ3705:00.15-01.45) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)
(VZ3704:19.55-23.15) 

16.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์N สายการบิน VIETJET AIR โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

19.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองไหโข่ว โดยสายการบนิเวียตแจ็ทแอรไ์ลน ์ เท่ียวบนิท่ี VZ3704 
23.15 น. เดนิทางถึง เมืองไหโข่ว (สนามบนิเหม่ยหลาน) ซึ่งตัง้อยู่ทางเหนือของเกาะไหหล า เกาะไหหล า เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไตห้วนั ตัง้อยู่ทางใตส้ดุของประเทศจีน จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 
ทีพั่ก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที2่ 
ไหโข่ว – โบ๋อ่าว – ศูนยจั์ดการประชุมผู้น าเอเชีย – ล่องเรือหาดหยก –
หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี – ศูนยช์า – ซานย่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโบ๋อ่าว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) น าท่านเขา้ชม ศูนยจั์ดการประชุมผู้น าเอเชีย อาคารท่ีใช้
ตอ้นรบัและเป็นศนูยจ์ดัการประชมุผูน้  าเอเชีย ในปี 2002 จากนัน้ นั่งเรือชมท่ีงดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ท่ีมี
ความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต ้และแม่น า้ 3 สาย อัน ไดแ้ก่ 
Wanquan, Jiuqu และ Longgun ท่ีไหลมารวมกนัก่อนไหลลงสูท่ะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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  น าท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าท่ีมีจ  านวนประชากร

มากท่ีสดุ ในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเลน่ศลิปะการละเลน่เมืองของชนกลุม่นอ้ยเหลา่นีป้ระวตัศิาสตรแ์ละความทรงจ า
ทางวฒันธรรมของบรรพบรุุษของหล่ียงัคงอนรุกัษถ์ึงปัจบุนันี ้มรดกทางวฒันธรรมท่ีไมมี่ตวัตนอีกมากมาย เช่นวฒันธรรมพระ
ธาตโุบราณ การขดุเจาะไมเ้พ่ือเกิดไฟ การถักทอผา้ดว้ยมือ รอยสกัในหน้าของผูห้ญิง ท่านสามารถซือ้ของฝากหรือสินคา้
พืน้เมืองท่ีท าดว้ยฝีมือชาวบา้นและเลือกซือ้ขนมพือ้เมือง และน าท่านแวะ ชิมชา ท่ีขึน้ช่ือของเมืองซานย่า มีใหท้่านเลือกชิม
หลากหลายชนิด ซึ่งสรรพคณุก็จะแตกตา่งกนัออกไป เป็นอีกหนึ่งตวัเลือกท่ีท่านสามารถซือ้ไปฝากคนทางบา้น จากนัน้น าท่าน
เดนิทางเขา้สู ่เมืองซานย่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่3 
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 
108 เมตร. – ร้านเยือ่ไผ่ – อนุสาวรียก์วางเหลียวหลัง – หาดต้าตงไห่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

 

 

น าท่านเท่ียว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) เป็นจุดแสดงอารยธรรมท่ีสืบทอดศาสนาพทุธของ
ประเทศจีน เตม็ไปดว้ยหลกัปรชัญาท่ีฝังลกึ สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบทางสว่าง สถานท่ีแห่งนีน้ับว่า
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบั 5A ของจีนมีเนือ้ท่ี 40,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือวา่เป็นสวนพทุธธรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน 
ภายในมีสิง่ก่อสรา้งท่ีโดดเดน่ท่ีสดุ คือ องคเ์จา้แมก่วนอิม 3 พกัตรป์ระดษิฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีหันพระ
พกัตร ์3 ดา้นองคแ์รกของโลก มีความสงู 108 เมตร เจา้แมก่วนอิมยืนท่ีสงูท่ีสดุในโลก ท่ีเจา้แม่กวนอิมองคนี์ป้ระดิษฐ์ออกมา
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เป็น 3 หนา้ 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสนัติภาพ ชาวไหหล าเช่ือกันว่าหลงัจากสรา้งองคเ์จา้แม่
กวนอิมเสรจ็ ไหหล าก็ไมเ่คยเกิดภยัพบิตัทิางทะเลอย่างหนกัอีกเลย ความศกัดิส์ทิธิข์องเจา้แมก่วนอิมท่ีวดันี ้ผูค้นต่างกล่าวกัน
ว่า ใครไดมี้โอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ และน าท่านเขา้ชม วัดหนานซาน 
โครงการสวนพทุธธรรมท่ียิ่งใหญ่ตัง้อยู่บรเิวณทางทิศตะวนัตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพืน้ท่ีกวา่ 40,000 ตารางเมตร 
ลอ้มรอบภเูขาหนานซานท่ีมีความสงูถึง 500 กวา่เมตร ศนูยว์ฒันธรรมแห่งนีใ้ชง้บประมาณในการสรา้งกว่า 6,000 ลา้นหยวน 
และถือวา่พืน้ท่ีแห่งนีต้รงตามลกัษณะฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสดุ คือ ดา้นหนา้ติดทะเลและดา้นหลงัคือภูเขา ถือเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสดุของเกาะไห่หนาน จากประวตัคิวามเป็นมาอนัเก่าแก่ยาวนานและศกัดิส์ิทธิ์ของวดัแห่งนี ้จนมีคนเปรียบเปรย “วดัหนาน
ซาน” วา่ “อายยืุนเท่าเขาหนานซาน” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 
 

 
 น าท่านเขา้ชม สินค้าทีแ่ปรรูปจากเยือ่ไผ่ ซึ่งมีสรรพคณุตา่งๆ อาทิเช่น ดบักลิ่นในตูเ้ย็น หรือจะเป็นเสือ้ผา้  และของใชท่ี้ท า

จากเย่ือไผ ่เป็นตน้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรียก์วางเหลียวหลัง อนสุรณค์วามรกัอนัโรแมนตกิ สรา้งขัน้เพ่ือนิทานท่ี
เลา่กนัอยู่เร่ืองความรกัของกวางสาวกบัหนุ่มเผา่หลี ระหวา่งทางเดินผ่านชมแกะสลกัหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ท่ีหนา้ผาท่ี
แกะสลกัค าวา่ รกั ซึ่งเป็นตวัหนงัสือสีแดง และถือไดว้า่เขากวางเหลียงหลงัซึ่งเป็นจดุชมววิท่ีสงูสดุของเมืองซานย่า จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู ่หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง ไดร้บัสมญานามวา่ "ฮาวายของจีน" และไดร้บัความนิยมส าหรบัการด า
น า้, กีฬาชายหาด, การวา่ยน า้และการอาบแดด และมีจัตรุสัชอ้ปปิ้งขนาดใหญ่ ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหล่งบนัเทิง ถือว่าเป็น
หนึ่งในความนิยมมากท่ีสดุในเมืองซานย่า ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองซานย่า เป็นอ่าวท่ีมีหาดทรายขาวสะอาด
สวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ลิม้รสไก่ไหหล า 
 ท่านสามารถซือ้ Option เสริมทีน่่าสนใจได้ดังนี้ 

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาท่านละ 300 หยวน) เป็นโชวท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสดุในเมืองซานย่า ซึ่งจะเป็นโชว์
ภายในอาคาร ในแตล่ะฉากของโชวนี์ท้่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัความอลงัการท่ีผูจ้ดัไดน้  าเสนอออกมาใหท้่านชม รบัรองไดว้า่
ท่านไมเ่คยชมท่ีไหนมาก่อน และยงัโชวถ์ึงความเป็นมาของอนสุาวรียก์วางเหลียวหลงั ซึ่งเป็นอนสุรณค์วามรกัอนัแสนโรแมนติ
กระหวา่งกวางสาวและหนุ่มเผา่หลี ระหวา่งทางก่อนเขา้ไปถึงอาคารท่ีดกูารแสดง ท่านก็จะไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศของ
ชาวทอ้งถิ่นออกมารอ้งเพลง และเลน่กิจกรรมใหท้่านไดช้ม  

‣ LASVEGAS SHOW (ราคาท่านละ 280 หยวน) โชวล์าสเวกัส เป็นอีกหนึ่งช่ือท่ีมีช่ือเสียงไมน่อ้ยกวา่โชวเ์ชียนกู่ชิง ซึ่ง
เป็นโชวท่ี์เตม็ไปดว้ยแสงสีและความบนัเทิงมากมาย ดว้ยการแตง่กายและการแสดงท าใหท้่านเพลดิเพลนิตลอดการชมโชว ์ 

ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงินกับไกด์ท้องถ่ิน 
ทีพั่ก โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วันที ่4 
ศูนยผ์ลิตภัณฑ์อาหารทะเล – ยอดเขาตงซานหลิง (รวมกระเช้า) – 

ไหโข่ว– ถนนคนเดินฉีโหลว - ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ)(VZ3705:00.15-01.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 

 
 น าท่านแวะ ศูนยผ์ลิตภัณฑอ์าหารทะเล ของเมืองซานย่า สนิคา้ท่ีขึน้ช่ือของเมืองซานย่าสว่นใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่า

จะเป็นน า้มนัตบัปลา หรือสนิคา้แปรรูปท่ีมาจากอาหารทะเลมีมากมายใหท้่านไดเ้ลือกชมและซือ้ฝากคนทางบา้น 
น าท่านเท่ียวชม ยอดเขาตงซานหลิง อยู่ท่ีอ  าเภอวา่นหนิง เป็นภเูขาชมทิวทศันท่ี์มีประวตัมิาเป็นเวลานานตัง้แต่สมยัราชวงศ์
ถงั บนภเูขาเป็นหินแกรนิตทบัถมเกยกนัเป็นถ า้ เป็นโพรงธรรมชาติ 32 ถ า้ ตน้ไมโ้ซนรอ้นซึ่งปกคลมุแน่นหนาร่มรื่นมีทางและ
ขัน้บนัไดเช่ือมตอ่ ภเูขาสงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 184 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองไหโข่ว (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.) จากนัน้ใหท้่านอิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว เป็นถนนท่ี

ถกูสรา้งเม่ือปี 1925 ซึ่งเป็นกลุม่อาคารพาณิชยท่ี์ท าเป็นถนนคนเดนิเช่ือมตอ่อยู่ใตช้ายคาเดียวกนั ถนนสายนีก้็คือถนนเต๋อเซิ่ง
ซา ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่นบัรอ้ยปีท่ีชาวไหโขว่รูก้นัโดยทั่วไปถนนคนเดนิฉีโหลวจึงเป็นท่ีท่ีใหค้วามสนใจแก่นักท่องเท่ียวอย่าง
มากคะ่ท่านใดท่ีมีโอกาศมาไหหล าท่านไมค่วรพลาดท่ีถนนคนเดนิฉีโหลคะ่รบัรองวา่ท่านจะตอ้งช่ืนชอบท่ีถนนคนเดนิฉีโหลว 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ อาหารส่ีอย่างท่ีขึน้ช่ือของไหหล า ไก่ไหหล า ปทูอ้งถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล ้เนือ้แกะตง
ซาน 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเหม่ยหลาน (ไหโข่ว) 
00.15 น. อ าลาเมือง ไหโข่ว และน าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิเวียตเจ็ทแอรไ์ลน ์โดยเท่ียวบนิท่ี VZ3705  
01.45 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภ์าพ 
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อัตราค่าบริการ : ไหโขว่ ซานย่า นมัสการเจา้แม่กวนอิม  4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอรไ์ลน ์ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 05-08 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 12-15 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 19-22 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 26-29 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 02-05 เม.ย. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 09-12 เม.ย. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 14-17 เม.ย. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 16-19 เม.ย. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 23-26 เม.ย. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 07-10 พ.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 14-17 พ.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 21-24 พ.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 28-31 พ.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 11-14 ม.ิย. 63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 25-28 ม.ิย. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาจนี) 
 

ราคานีร้วมค่าวีซ่ากรุ๊ปทัวรฟ์รีทีด่่านไหหล า หากลูกทวัรท์า่นใดมีวีซ่าจีนอยู่
แล้วขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า  

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุป๊ทวัรฟ์รท่ีีดา่นไหหล า  
 วีซา่แบบหมู่คณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชัดเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 
วนัก่อนเดินทาง)  
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        หมายเหต.ุ..หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหต
ใดๆทัง้สิน้ ท  าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,800 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูยร์บัยื่น    

        กรณีท่ีเจ้าหนา้ท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง  วีซ่าจะถูก
ยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

4.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20

กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
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หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 
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9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร  ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  13 ไหโข่ว ซานย่า นมสัการเจา้แม่กวนอิม  4 วนั 3 คืน โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอรไ์ลน ์ [GQ1HAK-VZ001] 

 

**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ............................................................................... 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 



  14 ไหโข่ว ซานย่า นมสัการเจา้แม่กวนอิม  4 วนั 3 คืน โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอรไ์ลน ์ [GQ1HAK-VZ001] 

 

 

 

 
 
 
 

1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


