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ราคาเร่ิมต้นเพียง 16,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CA980 : 01.00-06.20) 
วนัท่ี 2. ปักกิ่ง (สนามบนิปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท)–จตัรัุสเทียนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง- ศนูย์ใบชา-ถนนโบราณเฉียนเหมนิ-ถนนหวงัฝู่ จิ่ง   

วนัท่ี 3. ศนูย์ผลติภณัฑ์บวัหิมะ-ก าแพงเมืองจีนดา่นจวีหยงกวน-งานมหกรรมพืชสวนโลก BEJING EXPO 2019 

วนัท่ี 4. ศนูย์ผีเซ๊ียะ-พระราชวงัฤดรู้อน-ศนูย์หยก-ถ่านรูปด้านนอกสนามกีฬารังนกและสระวา่ยน า้ 

วนัท่ี 5. วดัพระเขีย้วแก้ว-ผลติภณัฑ์ยางพารา – ช้อปปิง้ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง(สนามบนิปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณ
ภมู)ิ ( CA979:19.35-23.40) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20) 

 
22.00 น. 

คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าท่ี 
คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

วันที่2 
ปักกิ่ ง (สนามบินปักกิ่ งแคปิตอลแอร์พอร์ท)–จัตุรัสเทียนอันเหมิน – 
พระราชวังกู้กง-ศูนย์ใบชา-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ถนนหวังฝู่จิ่ง   

01.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองปักก่ิง  โดยเท่ียวบินที่ CA980 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักก่ิง สนามบินนีไ้ด้เปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิด

ให้บริการ ต้อนรับกีฬาโอลิมปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผู้ โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  
สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนัก
เดินทางท่ีเข้าถึงจิตใจผู้ โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อ
ช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ท่ีช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนภาย ในตวัอาคาร น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นเดินทางเข้าสูต่วั เมืองปักก่ิง เมืองหลวง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมี
ฐานะเทียบเทา่กบัมณฑล หลงัจากปักก่ิงได้รับการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 
โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงได้พฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปลี่ยนแปลง
จากหน้ามือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันีปั้กก่ิงมีถนนท่ีสลบักัน ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และ
ยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า 
 น าทา่นเดินทางสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจ

กลางกรุงปักก่ิง ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ี
ทัง้สิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรัุสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจัตุรัส
ใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินท่ี
ตัง้อยูท่างทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชน
ใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวนัตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวติัแห่งชาติและ
พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก  นอกจากนีท้างด้านทิศใต้ยงัมีหอร าลกึท่านประธานเหมา
และ หอประตเูจิง้หยางเหมิน หรือ เฉียนเหมิน  น าทา่นเดินสู ่พระราชวังกู้กง สร้างขึน้ในสมยัจกัรพรรดิหย่งเลอ่
แห่งราชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวงั
เก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีก
อยา่งหนึง่วา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวงัต้องห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัต้องห้ามเน่ืองมาจากชาวจีนถือ



  3   BEJING EXPO มหกรรมพืชสวนโลก 5 วนั 3 คืน โดยสายการบนิแอร์ไชน่า  [GQ1PEK-CA002] 

 

คติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนัน้วังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ี
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถลว่งล า้เข้าไปได้ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นแวะ ศูนย์ใบชา ชิมชาอวูห่ลงของปักก่ิง และชาท่ีมีช่ือเสยีงเช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ  
น าทา่นสู ่ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) เปิดให้เท่ียวชมเม่ือวนัท่ี 7 สงิหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อรับ
นกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกท่ีเข้าร่วมพิธีแขง่ขนักีฬาโอลมิปิก 2008 หลงัจากรัฐบาลปักก่ิงได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยคุสมยัราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สดุท้ายก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง 
โดยจ าลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝ่ังถนน มีทัง้ภตัตาคาร ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าพืน้เมือง
และสนิค้าของท่ีระลกึในรูปแบบของปักก่ิง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักก่ิงโต๊ะละ 2 ตัว ) 
 น าท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางส าหรับการช้อปปิง้ท่ีคึกคักมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้

ห้างสรรพสนิค้าช่ือดงัตา่งๆ และร้านค้า ร้านอาหารศูนย์กลางความบนัเทิงมากมายท่ีจะสร้างสีสนัให้กับผู้ ท่ีมา
จบัจ่ายบนถนนคนเดินแหง่นีเ้ชิญทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 3 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-งานมหกรรมพืช
สวนโลก BEJING EXPO 2019 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเข้าฟังการบรรยาย ผลิตภัณฑ์ยาบัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก เป็นท่ีพิสจูน์
สรรพคณุมาแล้วหลาย ๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือ
แสบร้อนได้  น าทา่นเดินทางสู ่ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงท่ีมีปอ้มคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมยั
โบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจ๋ินซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบันสร้างขึน้ในสมัย
ราชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลงัจากนัน้ยงัมีการสร้างก าแพงต่ออีก
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หลายครัง้ด้วยกนัแตภ่ายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนได้ส าเ ร็จ 
มีความยาวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุกลางด้วย เช่ือกนัวา่ หาก
มองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน า้ท่ีเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวได้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 น าท่านเข้าชม งานมหกรรมพืชสวนโลก  BEIJING EXPO  2019   จัดขึน้เป็นเวลา 162 วนั โดยเร่ิมตัง้แต่

วนัท่ี 29 เมษายน จนถึง 7 ตุลาคม 62 สญัลกัษณ์ของ Beijing Expo 2019 คือ "ดอกไม้แห่งก าแพงเมืองจีน" 
ด้วยหกสีท่ีแตกต่างกันโดยรอบก าแพง สญัลกัษณ์ของ Beijing Expo 2019 นี ้ได้รับการขนานนามว่า "คู่หูพี่
น้อง" "Little Bud" และ "Little Flower" พี่ชายและน้องสาว เป็นสญัลกัษณ์ของชีวิต ความหวงั ความขยนัและ
ความงาม ซึ่งได้รับแรงบนัดาลใจมาจากภาพวาดจีน Baizi tu ("ภาพวาดของลกูชายร้อยคน") ด้วยชุดท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ซึง่สือ่ถึงการท าสวนและมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ  งานมหกรรมพืชสวนนานาชาติไม่เพียงแต่แสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จในการพฒันาของประเทศจีนเทา่นัน้ แตย่งัเป็นการเติมเต็มแนวคิดการพฒันาใหม่ของชาวจีน
ด้วยเช่นกนั ในงานนิทรรศการจะมีการถ่ายทอดวฒันธรรมแหง่สวนโบราณท่ีได้รับการยกย่องในศตวรรษนี ้และ
ประเพณีการท าสวนของจีน ซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณท่ีมีค่าบางอย่าง ตลอดจนแนวคิดการท าสวนของประเทศ
ตา่ง ๆ ทัว่โลก อิสระให้ทา่นเท่ียวชมงานตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอารหารค ่า ตามอัธยาศัย   
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 4 
ศูนย์ผีเซี๊ยะ-พระราชวังฤดูร้อน-ศูนย์หยก-ถ่านรูปด้านนอกสนามกีฬารัง
นกและสระว่ายน า้ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านแวะศูนย์ผีเซี๊ยะ  เคร่ืองรางของขลังตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน  น าท่านเดินทางสู ่  

พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชานเมืองด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่างจากตวั
เมืองปักก่ิงประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัย
กบุไลขา่น ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้น างบประมาณของกองทพัเรือมาบูรณะซอ่มแซมจนเป็น
ลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนั ภายในพระราชวงัประกอบด้วย ต าหนกัเลอโช่วถงั สถานท่ีประทบัของพระนางฉือซีไท
เฮา ต าหนกัเร่ินโช่วเตีย้น สถานท่ีว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋ง
พระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่ง
ด้วยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนกัตา่งๆ อีกมากมาย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้แวะชม ร้านหยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก 
หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬา
โอลมิปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงั
ของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอือ้อ านวยตอ่สิง่แวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ท่ีนัง่ ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการ
แขง่ขนัโอลมิปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคล้ายกับ “รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม้เพดานและผนงั
อาคารท่ีท าด้วยวสัดโุปร่งใส อัฒจันทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวงัต้องห้ามของจีน ซึ่งให้
กลิน่อายงดงามแบบตะวนัออก ผา่นชมสระวา่ยน า้แหง่ชาติสระวา่ยน า้แหง่ชาติ สร้างขึน้เหนือจินตนาการคล้าย 
“ก้อนน า้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้
พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน า้ท่ีสดุและใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนกัฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity 
College ท่ีท าให้ก าแพงอาคารดเูหมือนฟองน า้ท่ีเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือนจาก
แผน่ดินไหวได้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 
วัดพระเขีย้วแก้ว-ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง
(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 (CA979:19.35-23.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  น าทา่นสู ่วัดหลิงกวง(วัดพระเขีย้วแก้ว) ตามประวติัวา่พระภิกษุ ฟาเหียนอญัเชิญมาจากแคน่โคถาน หรือโข

ตานมาประดิษฐานไว้ท่ีเมืองฉางอนัเม่ือคราวจาริกไปสบืพระศาสนายงัอินเดียและไปถึงเมืองลงักาด้วยโดยออก
เดินทางจากเมืองฉางอัน หรือ ซีอาน เม่ือ พ.ศ. 942 และกลบัถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่า 
หลงัจากพระเขีย้วแก้วประดิษฐาน ณ เมืองฉางอนัแล้วภายหลงัได้รับการอญัเชิญไปไว้ในนครตา่ง ๆ จนถึง พ.ศ. 
1614 จึงน ามาไว้ ณ พระเจดีย์ฉาวเสีย้น ภายหลงัพุทธศาสนิกชนได้สร้างวัดหลิงกวงขึน้ พร้อมกับสร้างพระ
เจดีย์ 8 เหลีย่มขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพทุธรูปและเจดีย์ราย พระมหาเจดีย์ท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว ณ 
วดัหลิงกวง กรุงปักก่ิง มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้องไว้
ด้วยกนัอย่างกลมกลืนสวยงามคือ สร้างเป็นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 13 ชัน้ สงู 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนา
แหง่ประเทศจีนได้อ านวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แล้วเสร็จในฤดใูบไม้ผลขิองปี 2507 ใช้เวลาสร้างนานกว่า 
6 ปี ค ่า บริการอาหารค ่า  จากนัน้น าทา่นแวะชม ศูนย์ผลิตภณัฑ์ยางพารา เป็นสนิค้าของใช้ตา่งๆในบ้านท่ีท า
มาจากผลติภณัฑ์ยางพารา ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   (เมนูพิเศษ  สุกีม้องโกล) 
 น าทา่นสู ่ตลาดรัสเซีย ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้สนิค้าตา่งๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้า และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย ตามอธัยาศยั 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินปักก่ิง แคปิตอล แอร์พอร์ท 

19.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  CA979 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
23.40 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : BEIJING EXPO มหกรรมพืชสวนโลก  
5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 13-17 ก.ย.62 16,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 20-24 ก.ย.62  16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 6,888.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 
กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ นบัจากวนัเดินทางกลบัคิดค่าบริการเพ่ิม ท่านละ 3,000 บาท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 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 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
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    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ 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 
 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% 
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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 300 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 

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 
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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 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
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 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   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
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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** 

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


