
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่03-08 พ.ย. 61 26,900.- 

วนัที ่16-21 พ.ย. 61 28,900.- 

วนัที ่23-28 พ.ย. 61 25,900.- 

วนัที ่30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61 28,900.- 

วนัที ่01-06 ธ.ค. 61 28,900.- 

วนัที ่05-10 ธ.ค. 61 27,900.- 

วนัที ่08-13 ธ.ค. 61 28,900.- 

วนัที ่14-19 ธ.ค. 61 25,900.- 

เฉงิต ูกำรเ์ซยีสวรรค ์หวงหลง ซงผงิโกว  

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

เร ิม่ตน้เพยีง  26,900.-                                
รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ+วซีา่ 

 

 

 พชิติความสงู 4,860 เมตร..สมัผัสหมิะ อทุยานภผูาการเ์ซยีสวรรค ์
 สมัผัสหบุเขาทีย่ังคงความงามตามธรรมชาตไิวท้ี ่อทุยานแหง่ชาต ิ“หวงหลง” 

 ชมความงามของทะเลสาบนอ้ยใหญ.่....ซงผงิโกว ความสวยงามทีไ่มแ่พจ้ิว่จา้ยโจว 

 ศนูยว์จัิยหมแีพนดา้...สตัวส์งวนหายากถอืก าเนดิในมณฑลเสฉวน 



 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉงิต(ูสนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(10.05-14.00)-เมำ่เสีย้น 

07.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) 
โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง
ใหก้บัทกุทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืง เฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่TG 618   

14.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิต ูซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่รเิวณลุ่มแมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล 
มีภูม ิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนาวทีไ่มห่นาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูี
ราว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 
และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทุกทา่น
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเมา่เสีย้น 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-เฉิงตู(สนามบนิเฉิงตูซวงหลวิ)
(10.05-14.00)-เมา่เสีย้น 

 ✈ 🍽 MAOXIAN INTER HOTEL OR 

SAME 

2 ตา๋กูปิ่งชวน-อทุยานภผูาการเ์ซยีสวรรค(์รวมกระเชา้)-เมา่เสีย้น 🍽 🍽 🍽 
MAOXIAN INTER HOTEL OR 
SAME 

3 อทุยานหวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ขึน้-ลง)-เมา่เสีย้น 🍽 🍽 🍽 
MAOXIAN INTER HOTEL OR 
SAME 

4 อทุยานซงผงิโกว(รวมรถอทุยาน)-เฉงิต-ูรา้นยางพารา 🍽 🍽 🍽 ACME HOTEL OR SAME 

5 
ศูนยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นหยก-รา้นผา้ไหม-
ถนนซนุซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 🍽 🍽 🍽 ACME HOTEL OR SAME 

6 
รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวง
หลวิฉ-กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(15.05-17.20) 🍽 🍽 ✈  

http://bit.ly/2NMk5YE


ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 พกัที ่MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 ตำ๋กูปิ่งชวน-อทุยำนภผูำกำรเ์ซยีสวรรค(์รวมกระเชำ้)-เมำ่เสีย้น 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานสวรรคภ์ูผาหมิะการเ์ซยี “ต๋ากู่ปิงชวน”(ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชม.)  ถอืว่า

เป็นอุทยานสมบัตทิางธรรมชาตทิีล่ ้าค่า ทีม่คีวามงามไมแ่พอุ้ทยานและทะเลสาบทีใ่ดๆ จุดทีสู่งทีสุ่ดมี

ความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 4,860 เมตรเป็นภผูาธารน ้าแข็งทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ ชาวบา้นเชือ่วา่มเีทพเจา้

พทิักษ์ภเูขาแหง่นีอ้ยู ่ท าใหภ้ผูาแหง่นีย้งัไมเ่คยมใีครพชิติยอดเขาได ้

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าท่าน น่ังกระเชา้ชมภูเขาน ้าแข็งหมิะ 3 ลูกที ่เชือ่ว่าเป็นสันหลังมังกรทีม่คีวามงดงาม ฉากเบือ้งหนา้

เป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับทอ้งฟ้าที่มสีีฟ้าครามสดใสและพระอาทติยส์ะทอ้นการเ์ซยีคลา้ยดั่งภูเขาเงนิ

ระยบิระยับสะทอ้นเขา้สู ่สายตาดั่งไดน่ั้งกระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์ีห่าชมไดย้ากยิง่นัก จากนัน้น าท่านชม 3 

ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพจ้ิ่วจา้ยโกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ล าธารคู่ รัก 

ทะเลสาบนามู และทะเลสาบทีถ่อืไดว้่าเป็นจุดทีส่ าคัญทีสุ่ดในอทุยานแห่งนี้  “ ทะเลสาบตา้กู๋ ” เพราะ

ชาวเผา่มกีารเลา่ขานวา่เมือ่ใดทีม่เีรือ่งเดอืดรอ้นใจ ใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ศักดิส์ทิธิท์ีคุ่ม้ครองทะเลสาบ

นามูแห่งนี้จะท าใหเ้รือ่งทีเ่ดอืดเนื้อรอ้นใจคลายลง หรอืตอ้งการขอพรต่อองคเ์ทพเจา้ก็จะสมหวังดั่งใจ

หมาย ท าใหท้ะเลสาบนีถ้อืเป็นทะเลสาบทีม่คีวามส าคัญยิง่นัก มปีระวัตคิวามเป็นมากวา่ 1,000 ปีผา่นมา 

น ้าทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแลว้แต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูรอ้นและช่วงใบไมผ้ลนัิ้นน ้ า

ทะเลสาบจะมีสีเขียวเขม้คลา้ยดั่งหยก ในช่วงใบไมร้่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสีสันของใบไม ้

หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากตน้มาที่ทะเลสาบ ส่วนในช่วงหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะ

น ้าแข็ง จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงเมา่เสีย้น 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พกัที ่MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 อทุยำนหวงหลง(ไมร่วมกระเชำ้ขึน้-ลง)-เมำ่เสีย้น 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

  จากนั้นรถโคช้น าท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาตหิวงหลง(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) ชมความงามของ

ธรรมชาตทิีส่รา้งสรรคเ์ป็นล าธารสายหนึง่ไหลมาจากภูเขาหมิะนับพันๆ ปี จนหนิปูนเกดิตกตะกอนเป็น

แอง่เป็นชัน้ ทัง้เล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชัน้ สูงตัง้แต่ 1.5 – 4.5 เมตร น ้าสรีุง้ในอ่าง เปรยีบเปรยเป็นที่

เล่นน ้าของนางฟ้าชัน้สวรรค์ ล าธารเรยีงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสน

มหัศจรรยแ์ละงดงาม ไมม่ทีีใ่ดในโลกเทยีบได ้จนมชีือ่วา่หวงหลงหรอือทุยานแหง่ชาตมิงักรเหลอืง 

**หมายเหตุ ณ วันดังกลา่ว ไมส่ามารถขึน้หวงหลงได ้ไมว่า่เนือ่งจากสภาพอากาศหรอืเหตผุลใดๆ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นเทีย่วชมอทุยานโหมวหนีโกวแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และ

ไมค่นืคา่บรกิารใดๆทัง้สิน้** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงเมา่เสีย้น 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 อทุยำนซงผงิโกว(รวมรถอทุยำน)-เฉงิต-ูรำ้นยำงพำรำ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านสู่ อุทายนซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) ทิวทัศใหม่ ซงผงิโกว ตัง้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวเก่า

ทะเลสาบเตีย๋ซ ี   ห่างจากอ าเภอเมา่เสีย้น 65 กโิลเมตร ภาคเหนือสูจ่ ิว่ไจโ้กว 193 กโิลเมตร ทางใตสู้่

เฉงิต ู250 กโิลเมตร ในอทุยานรวมความยิง่ใหญ่ ความงาม ความพเิศษ ความแปลก ความลีล้ับ อยูใ่น 3 

หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 ววิทวิทัศน ์อณุหภมูติลอดปีเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ  2.5 องศา  -22.5 องศา พชืโชน

อบอุน่ โซนหนาวอดุมสมบรูณ์มฉีายาเป็นอาณาจักรแห่งยาสมนุไพร สตัวป่์าในโซนถกูอนุรักษ์เป็นอยา่งด ี

กลิน่อายวัฒนธรรมเดมิของชาวเผ่าเชยีง และสถาปัตยกรรมเขม้ขน้ เป็นทัง้แหล่งการท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมใหมแ่ห่งหนึง่ ของ อ าเภอเมา่เสีย้น แห่งมณฑลเสฉวน ความงามของธรรมชาติ

ไมแ่พจ้ิว่จา้ยโกว  สามารถเรยีกไดว้า่เป็นจิว่จา้ยโกนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย เดนิทางกลับสู่เมอืงเฉิงตู(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.)  น าท่านแวะรา้นยางพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิค ้

เพือ่สขุภาพ  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ACME HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 ศูนยอ์นุรกัษ์หมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่-รำ้นหยก-รำ้นผ้ำไหม-ถนนซุนซีลู่-โชวเ์ปลีย่น

หนำ้กำก 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 



 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ี่มหีมแีพนดา้กว่า 20 ตัว หมแีพนดา้เป็น

สตัวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอณุหภมูใินรา่งกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 

วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเท่านัน้จะอยูร่อด อาหารโปรด

ของหมแีพนดา้คอืไผล่กูศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผกูมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย น าทา่นแวะชม รำ้นผำ้ไหม  สนิคา้ OTOP ของจนี ทา่นสู ่รา้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง

ของจนี จากนัน้พาท่านชอ้ปป้ิงต่อทีย่่าน ถนนคนเดนิชนุซลีู่ ซ ึง่เป็นย่านวัยรุ่น และขายสนิคา้ทีท่ันสมัย

เป็นถนนทีปิ่ดไมไ่หร้ถสามารถวิง่ผา่นได ้

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านชม กำรแสดงโชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก ศลิปะการแสดงชัน้สูงของเสฉวน ชมการเปลีย่นหนา้กาก

ภายในเสีย้ววนิาท ีโดยทีไ่มส่ามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกันมาภายในตระกูล

หลายชัว่อายคุน ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทั่วไป 

   พกัที ่ ACME HOTEL OR SAME 

วนัที ่6 รำ้นนวดฝ่ำเทำ้-ถนนโบรำณจิง่หลี-่เฉงิต(ูสนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิฉ-กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณ

ภมู)ิ(15.05-17.20) 

เชำ้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รำ้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบรำณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผอ่น

คลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ 

“ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น   

น า 

กลำงวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.05 น.   อ าลานครเฉงิตเูดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG619 

17.20 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



โปรแกรม : เฉงิต ูกำรเ์ซยีสวรรค ์หวงหลง ซงผงิโกว 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (GO1CTU-TG003) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่16-21 พ.ย. 61 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,000.- 16,200.- 

วนัที ่23-28 พ.ย. 61 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,000.- 13,200.- 

วนัที ่30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,000.- 16,200.- 

วนัที ่01-06 ธ.ค. 61 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,000.- 15,700.- 

วนัที ่05-10 ธ.ค. 61 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,000.- 15,200.- 

วนัที ่08-13 ธ.ค. 61 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,000.- 16,200.- 

วนัที ่14-19 ธ.ค. 61 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,000.- 13,200.- 

  รำคำเด็กทำรก(อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 7,900.- 
รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีำ่  

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

***หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกทา่นทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกล่าว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 120 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 



3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   



 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 



 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

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

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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) 


