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ซนิเจียง คานาสือ ธารน า้ห้าสี 8วัน 7คืน 
เดนิทาง กันยายน-พฤศจกิายน 2562 

 

 

 

 

เร่ิมต้นเพียง38,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉิงต ู(สนามบนิเฉิงตหูลวิสุย่) (3U8146: 17.55-22.00) 
วนัท่ี 2. เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลิวสุย่) – อูรูมฉีู (สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพ)ู (3U8525: 08.20-11.45) – ผา่นชมเขาเทียนซาน – เมืองขยุถนุ 
วนัท่ี 3. เมืองขยุถนุ – เมืองคาราเมย์ – แพะเมืองผีอเูหอเอ่อ – ผา่นชมภเูขาน า้มนั – เมืองปูเ้อ่อจิน – ธารน า้ห้าสี 
วนัท่ี 4. เมืองปูเ้อ่อจิน – ปากหบุเขาเจียเตงิยวี่ – อทุยานคานาสือ – ทะเลสาบวงพระจนัทร์ – ทะเลสาบมงักรหลบั – ศาลาชมปลา 
วนัท่ี 5. ปากหบุเขาเจียเตงิยวี่ – หมูบ้่านเหอมูช่นุ – ชนเผา่ถหูวา่ – เป่ยถนุ 
วนัท่ี 6. เป่ยถนุ – อรููมฉีู – ตลาดต้าปาจา 
วนัท่ี 7. สวนหงซาน – พพิธิภณัฑ์ซินเจียง – อรููมฉีู (สนามบนินานาชาตอิรุุมชีตโิวพ)ู (3U8526: 18.15-21.40) – เมืองเฉิงต ู
วนัท่ี 8. ถนนคนเดนิจิงหล่ี – เฉิงต(ูสนามบนิเฉิงตหูลวิสุย่) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (3U8145: 14.30-16.35) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) 
(3U8146: 17.55-22.00) 

14.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ E สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์(3U) โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน  
*พร้อมรับอาหารกล่องส าหรับมือ้เช้าในวันถัดไป* 

17.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเฉิงตู (สนามบนิเฉิงตูหลิวสุ่ย) โดยสายการบนิ เสฉวน แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี 3U8146   
22.00 น. เดนิทางถึงเมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้หมิน ใจกลาง

มณฑล มีภมูปิระเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภมูอิากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนท่ีอบอุ่น ฤดหูนาวท่ีไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดบั 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจุบนัเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต้ หลงัจาก
ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองน าท่านออกเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกัท่ีสายการบนิจดัให้ 

ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว (โรงแรมใกล้สนามบนิ เพ่ือความสะดวกในการตอ่ไฟลท์) 

วันที่2 
เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) – อูรูมูฉี (สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู) 
(3U8525: 08.20-11.45) – ผ่านชมเขาเทียนซาน – เมืองขุยถุน 

 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเฉิงตหูลวิสุย่เช็คอินและโหลดสมัภาระ เดนิทางสูเ่มืองอูรูมูฉี 
08.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองอูรูมูฉี โดยเท่ียวบนิท่ี 3U8525 

11.45 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู เมืองอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ซึ่งเป็นเขตปกครอง
ตนเองท่ีใหญ่ท่ีสดุภายใต้การดแูลของประเทศจีน ประชากรส่วนใหญ่นับถือมสุลิมและมีเชือ้สายเตอร์กิช ในอดีตเคยเป็นชน
เผา่กลุม่หนึ่งของชาวมองโกล ท่ีแตกเส้นสายออกมาเป็นของตนเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

ระหวา่งเดนิทางไปยงั เมืองขุยถุน ท่านจะได้ ผ่านชมเขาเทียนซาน เป็นหนึ่งในเทือกเขาท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก ซินเจียงเทียน
ชานมีรูปลกัษณะภมูปิระเทศทางกายภาพท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ และมีพืน้ท่ีท่ีมีทิวทศัน์งดงาม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองขุยถุน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)  จุดบรรจบเส้นทางซินเกียงเหนือ และซินเกียง
ตะวนัตก เมืองท่ีได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาตใิห้เป็นเมืองท่ีประสพความส าเร็จในการอนรัุกษ์ธรรมชาติ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร ภายในโรงแรม 
ที่พัก โรงแรม Hofon International Hotel หรือเทียบเท่าระดบั5 ดาว 

วันที่ 3 
เมืองขุยถุน – เมืองคาราเมย์ – แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ – ผ่านชมภูเขา
น า้มัน – เมืองปู้เอ่อจนิ – ธารน า้ห้าสี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเดนิทางออกสู ่เมืองคาราเมย์ หรือ เคอ่ลามา่อี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ตัง้อยู่แถบซินเจียงตอนเหนือและ
อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของแอ่งจงุการ์ 
จากนัน้น าท่านเท่ียวชม แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ (รวมรถราง) แพะเมืองผีแห่งนีเ้กิดจากการเคล่ือนตวัของผิวเปลือกโลกท าให้
ทะเลสาบขนาดใหญ่เกิดการแยกตวัออกของผิวดินกลายเป็นแอ่งหินทรายและหินโคลนในปัจจุบนัเมืองผีแห่งนีมี้ดินลกัษณะ
แปลกประหลาดท่ีเกิดจากการกัดเซาะของลมเม่ือลมพดัผ่านทรายจนเกิดเสียงดงัคล้ายเสียงโหยหวนเหมือนเหล่าวิญญาณ
ร้องควนครางจึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองผีนัน่เองจากนัน้น าท่านผา่นชมภเูขาน า้มนัมีการขดุพบน า้มนัมากว่า 30 ปีแล้วปัจจุบนัมี
ช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นเมืองอตุสาหกรรมน า้มนัเป็นแหล่งน า้มนัดิบท่ีใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีนมีการผลิตน า้มนั  6.32 ล้านตนั
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ตอ่ปีตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขดุเจาะน า้มนัเรียงรายอยู่สองฝ่ังทาง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองปู้เอ่อจินหรือเมืองเบอร์ชิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) ตัง้อยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ
และอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของแอ่งจงุการ์หลงั 
จากนัน้น าท่านเท่ียวชมธารน า้ห้าสีเป็นธารน า้ท่ีอยู่ท่ามกลางหินสีทองริมล าธารพร้อมทัง้โอบล้อมด้วยธรรมชาติท่ีมีความ
สมบูรณ์ตลอดแนวของธารน า้ท่ีมีความยาวไกลสดุตาเม่ือยามท่ีแสงอาทิตย์ต้องล าธารความมหัศจรรย์ของธารน า้แห่งนีจ้ะ
ปรากฏเป็นสายรุ้งห้าสีจึงได้รับสมญานามวา่ธารน า้ห้าสีแร่ธาตนุานาชนิดท่ีผสมอยู่ในหินและทรายจะเปล่งสีสะท้อนสลบัสีบน
ชัน้หินเป็นสีแดงส้มเหลืองเทาน า้ตาลดตูระการตาตดักับสีเขียวของต้นไม้และสายน า้สีฟ้าใสของแม่น า้เออร์ทิคท่ีไหลเร่ือย
ขนาบข้างแนวเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรออกจากเบอร์ชินถนนจะตดัผ่านเนินเขาท่ีมีหินสีด าเทาหินมีแง่มีเหล่ียมคล้าย
หินอกุกาบาตดเูสมือนย้อนเวลามาอยู่ในภมูปิระเทศแห่งโลกล้านปี 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Friendship Peak Hotel หรือเทียบเท่าระดบั4 ดาว 

วันที่ 4 
เมืองปู้เอ่อจนิ – ปากหุบเขาเจียเตงิยว่ี – อุทยานคานาสือ – ทะเลสาบวง
พระจันทร์ – ทะเลสาบมังกรหลับ – ศาลาชมปลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าท่านเดนิทางสู ่ปากหุบเขาเจียเติงยวี่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ช.ม.) น าท่านเดินทางสู่อุทยานคานาสือ (รวมรถ

อทุยาน) (ไม่รวมล่องเรือ) ดินแดนท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินท่ีบริสทุธ์ิชิน้สดุท้ายของมวลมนุษย์ท่ีปราศจากมลภาวะ
และสวยงามท่ีสดุท่ีหลงเหลืออยู่ในโลกท่านจะได้สมัผสักบักลิน่อายความบริสทุธ์ิของธรรมชาติรอบกายโอบล้อมด้วยภูเขาทัง้
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ซ้ายขวาท่ีเขียวขจีรายรอบไปด้วยต้นยางท่ีขึน้อยู่อย่างหนาแน่นยามต้องแสงแดดเป็นสีเหลืองทองงามระยับส่วนของพืน้ราบมี
การเลีย้งลกูม้าลกูแกะของชาวบ้านริมทะเลสาบเหมอ่มองไปเห็นความงดงามหมดจดติดตรึงใจผู้คนท่ีได้สมัผสัจากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ทะเลสาบวงพระจันทร์ท่ีมีต านานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบท่ีมีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้ าก่อนท่ีท่านจะ
เดินทางขึน้สู่สรวงสวรรค์ซึ่งทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีหลากหลายสีและสีของน า้นัน้เปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิกับลกัษณะของ
ท้องฟา้ในยามนัน้ถ้าท้องฟา้มีลกัษณะครึม้สีของทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีสีฟ้าครามและในคราวท่ีท้องฟ้าแจ่มใสนัน้ลกัษณะของ
น า้จะมีสีฟา้ใสแตค่วามน่าอศัจรรย์ของทะเลสาบนีจ้ะอยู่ท่ีเม่ือทะเลสาบแห่งนีแ้บ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกันและชมทะเลสาบ
มงักรหลบัซึ่งทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดคูล้ายกบัสนัหลงัของมงักร 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านสู ่ศาลาชมปลา เป็นจดุชมววิท่ีสงูท่ีสดุในอุทยานคานาสือณจุดชมวิวแห่งนีท้่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของ
ทะเลสาบกลางหบุเขาได้ทัง้ส่ีด้าน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรมHongfu Lake Kanas Resort หรือเทียบเท่าระดบั4 ดาว 

วันที่ 5 ปากหุบเขาเจียเตงิยว่ี – หมู่บ้านเหอมู่ชุน – ชนเผ่าถูหว่า – เป่ยถุน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 

 
 น าท่านเดนิทางสูห่มู่บ้านเหอมู่ชุน (รวมรถอทุยาน) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) ซึ่งตัง้อยู่ในหบุเหวเจียเติงหมู่บ้านนีอ้ยู่

ด้านบนของอทุยานฯเป็นหมูบ้่านเก่าแก่ท่ีมีความงดงามได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนัสถาปัตยกรรม
ของหมู่บ้านเหล่านีจ้ะเน้นท่ีการใช้ไม้ต้นใหญ่ท่ีมีความแข็งแรงทนต่อลมและความหนาวภายนอกบริเวณบ้านพร้อมชม
บรรยากาศและววิทิวทศัน์ท่ีเปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนษุย์ให้ท่านได้เก็บภาพประทบัใจถ่ายภาพหมู่บ้านหมู่บ้าน
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แห่งนีเ้ป็นหมูบ้่านท่ีมีนกัถ่ายภาพและนกัวาดรูปจากทัว่โลกให้ความสนใจและหลงใหลในมนต์เสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเย่ียมชม ชนเผ่าถูหว่า ท่านจะได้สมัผสัถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าถูหว่าซึ่งอาศยัอยู่มาช้านานเป็นชนเผ่าท่ีมี
ความสามารถทางการเลน่ดนตรีท่ีไมมี่ใครเหมือนนัน่คือการเป่าป่ีโดยใช้จมกูให้ท่านได้ฟังการเล่นดนตรีพืน้เมืองของเผ่าท่ีแสน
ประทบัใจ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มืองเป่ยถุน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรมDerenshan Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดบั5 ดาว 

วันที่ 6 เป่ยถุน – อูรูมูฉี – ตลาดต้าปาจา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอูรูมูฉี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.) เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงซึ่งเป็นเขต
ปกครองตนเองท่ีใหญ่ท่ีสดุภายใต้การดแูลของประเทศจีนประชากรส่วนใหญ่นับถือมสุลิมและมีเชือ้สายเตอร์กิชในอดีตเคย
เป็นชนเผา่กลุม่หนึ่งของชาวมองโกลท่ีแตกเส้นสายออกมาเป็นของตนเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
 

 
 น าท่านสูต่ลาดต้าปาจาเป็นตลาดพืน้เมืองท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของอูรูมฉีูจ าหน่ายสินค้าพืน้เมืองท่ีเมืองต่างๆในประเทศจีนไม่มี

ขายรวมทัง้สารพดัผลไม้แห้งไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ , วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลกูเกดฯลฯเคร่ืองดนตรีพืน้เมืองรวมทัง้เคร่ือง
ทองเหลืองไมว่า่จะเป็นแจกนั, กาน า้ชาฯลฯให้พวกเราช้อปกนัอย่างจใุจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรมHoi Tak Hotel หรือเทียบเท่าระดบั5 ดาว 

วันที่ 7 
สวนหงซาน – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – อูรูมูฉี (สนามบินนานาชาติอุรุมชีติ
โวพู) (3U8526: 18.15-21.40) – เมืองเฉิงตู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าท่านเข้าชมสวนหงซานโดยช่ือนีไ้ด้มาจากสีแดงอมม่วงของถ า้ทรายแดงสวนนีต้ัง้อยู่บนเนินเขาท่ีอยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล  

1,390 เมตรชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทัง้ชมราวทางเดินท่ีมีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจ านวนมากตามความเช่ือของ
คูรั่กท่ีวา่จะท าให้ความรักของทัง้คูย่ัง่ยืนและอยู่คูก่นัไปตราบนานเท่านานและให้ท่านได้เก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามท่ีหาดู
ได้ยากของเมืองซินเจียงไว้เป็นท่ีระลกึ 
จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง  (ปิดทุกวันจันทร์) ท่ีบอกเล่าถึงความลีล้ับของเส้นทางเส้นไหมซึ่งในอดีตจะ
ประกอบไปด้วยประเทศต่างๆถึง 36 ชนเผ่าและท่านยังจะได้ทราบถึงร่องรอยประวัติศาสตร์ทางวฒันธรรมกว่าจะมาเป็น
มณฑลซินเจียงในปัจจบุนั 
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(หมายเหตพุพิธิภณัฑ์ปิดท าการทกุวนัจนัทร์หากกรุปปท่ีเดนิทางไปตรงกบัวนัจนัทร์อาจมีสลบัหรือปรับเปล่ียนรายการ) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านออกเดนิทางสูจ่ากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอุิรุมชีตโิวพู 
18.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเฉิงตู โดยเท่ียวบนิท่ี 3U8526 
21.40 น. เดนิทางถึง เมืองเฉิงตู จากนัน้น าท่านเช็คอินเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พัก โรงแรม ACME Hotel หรือเทียบเท่าระดบั4 ดาว 

วันที่8 
ถนนคนเดินจิงหล่ี – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) – กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (3U8145: 14.30-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดนิทางสู ่ถนนโบราณจิ่งหล่ี เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอย่างดีมีสินค้าต่างๆมากมาย

ให้ท่านเลือกซือ้ได้ตามอธัยาศยั 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเฉิงตูหลิวสุ่ย 
14.30 น. อ าลาเมือง เฉิงตู (สนามบนิเฉิงตูหลิวสุ่ย)โดยเท่ียวบนิท่ี 3U8145  
16.35 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภ์าพ 

 

อัตราค่าบริการ: ซนิเจียง คานาสือ ธารน า้ห้าสี 8 วัน  7 คืน โดยสายการบนิเสฉวนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 04-11 ก.ย. 62 46,900.- 46,900.- 7,000.- ไม่รับจอย 

วนัท่ี 08-15 ก.ย. 62 47,900.- 47,900.- 7,000.- ไม่รับจอย 

วนัท่ี 13-20 ต.ค. 62 42,900.- 42,900.- 7,000.- ไม่รับจอย 

วนัท่ี 17-24 พ.ย. 62 38,900.- 38,900.- 7,000.- ไม่รับจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 400 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
 4.1แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุป ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 



  8 ซินเจียง คานาสือ ธารน า้ห้าสี  8 วนั 7 คืน โดยสายการบนิเสฉวนแอร์ไลน์           [GQ1URC-3U001] 

 

 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 400 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
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5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
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2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 



  13 ซินเจียง คานาสือ ธารน า้ห้าสี  8 วนั 7 คืน โดยสายการบนิเสฉวนแอร์ไลน์           [GQ1URC-3U001] 

 

 

 

 
 
 
 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


