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  ชมตลาดอีอู้...ตลาดขายสง่ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

  เที่ยวตลาดน า้เมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว +น ัง่เรอื 

  ชมเมอืงเซีย่งไฮ.้.หาดไว่ทาน+น่ังรถไฟลอดอุโมงเลเซอร์ 

  อิสระชอ้ปป้ิง ...ตลาดเฉินหวงเมีย่ว และถนนโบราณเหอฝั่งเจยี 

 ลอ่งทะเลสาบซหูี...สัมผัสความงามของเมืองหังโจว 

 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชื้อเพลงิแลว้** 
** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

***ใช้วีซา่กรุป๊  VISA GROUP*** 

**หมายเหตุ** เอกสารตอ้งไดก้อ่นลว่งหนา้ 15 วนั ไมเ่สยีคา่วีซา่ หากไดเ้อกสารหลงั 15 วนั 

 กอ่นเดนิทาง ส าหรบัพาสไทยเสยีคา่วีซา่เพิม่ 500 บาท 

กรณีที่ลูกคา้มวีีซา่จนีอยู่แลว้ หรอื ยื่นเอง หกัคนื 1,000 บาท  

 

ก าหนดการเดนิทาง วนัที่ 02-06 / 11-15 พ.ย. 59 

วนัที่ 16-20 พ.ย. / 30 พ.ย.-04 ธ.ค.59 

วนัที่ 01-05 / 03-07 ธ.ค. 59 

วนัที่ 27-31 ธ.ค.59 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

 

18,900.- 
18,900.- 
18,900.- 
18,900.- 
 

บนิตรงหงัโจว ตลาดอีอ้ ูเซีย่งไฮ ้  

จูเจยีเจีย่ว 5 วนั 4 คนื (CA) 
โดยสายการบนิแอร ์ไชนา่ 

 

หงัโจว ถงหลี ่อูซ๋ ี 
5 วนั 3 คนื (MU) 

โดยสายการบนิไชนา่ อสีเทริน์ 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

รหัสโปรแกรมทวัร์      Hangzhou 6168-DEC-5D-CA-W07 

 

1. กรุงเทพฯ-หังโจว-เมอืงอีอู้-ตลาดอีอู้ 

2. เซีย่งไฮ-้ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว-ศูนย์วจัิยทางการแพทย์แผน

โบราณ -หาดไว่ทาน-อุโมงคเ์ลเซอร ์

3. รา้นหยก-ตลาดน ้าจูเจยีเจีย่ว+น่ังเรอื-ซูโจว-จัตุรัสหยวนห

ยง (Suzhou Harmony Time Square)  

4. ซูโจว-วัดฉงหยวน-เมอืงหังโจว-รา้นผา้ไหม-ถนนโบราณ

เหอฝ่ังเจยี 

5. วัดถ ้าจีก้ง-หมู่บา้นใบชาหลงจิง่-ล่องทะเลสาบซหูี-สวนฮั่ว

กั่ง-หังโจว-กรุงเทพฯ 

 

วนัแรก            กรุงเทพฯ-หงัโจว-เมอืงอี้อู-ชอ้ปป้ิงตลาดอี้อู ตลาดขายส่งทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 

00.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิประตู 9-10 เคานเ์ตอร ์U 

สายการบนิแอร ์ไชนา่ (CA) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

03.20 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงหงัโจว โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทีย่วบนิที ่CA716  

07.55 น. ถงึสนามบนิเมอืงหงัโจว  น าคณะท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้เป็นชุด KFC บนรถ KFC บนรถ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอี้อู เมอืงอีอู้  ตัง้อยู่ตอนกลางของมณฑลเจอ้เจยีง ต่ังอยู่

ไม่ไกลจากตัวเมอืงเซีย่งไฮ ้  อ ีอู้เป็นเมอืงคา้ส่งทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจนีในปัจจุบัน ในปี 

2553 ทีผ่่านมา ตลาดแห่งนีม้มีูลค่าการคา้สูงถงึ 62,120 ลา้นหยวน ซึง่นับเป็น

ความส าเร็จสูงสุดตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ตลาดคา้ส่งเป็นตน้มา โดยไดรั้บการยกย่องให ้

เป็น “ตลาดคา้ส่งทีป่ระสบความส าเร็จสูงสุดแหง่หนึง่ในโลก” และไดรั้บการ

ยอมรับจากสหประชาชาต ิธนาคารโลก และสถาบันจัดอันดับชัน้น า Morgan 

Stanley ว่าเป็น “ตลาดคา้ส่งสินคา้เบ็ดเตล็ดทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก” อกีทัง้ยัง

ไดรั้บการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นตลาดทีผู่ค้า้มคีวามน่าเชือ่ถอืแห่งหนึง่อกีดว้ย 

โดยในแต่ละวันจะมพ่ีอคา้กว่า 200,000 รายจากทั่วทุกทีเ่ขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้ใน

ตลาดแห่งนี ้

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

2 ช ัว่โมงครึง่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ตามอัธยาศัย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ Yiwu  Ssaw  Hotel  หรอืเทยีบเทา่  4*  

วนัทีส่อง เซี่ยงไฮ้-ชมตลาดเฉนิหวงเมีย่ว-ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ-หาดไวท่าน-อุโมงค์

เลเซอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่มหานครเซี่ยงไฮเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ 

ของภูมภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟช่ัน 

และการท่องเท ีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอืไดว่้าเซีย่ง

ไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมยั  จากนัน้น า

ท่านสู่ ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว หรอืท ีเ่รยีกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจ

กลางเมอืงเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหารพื้นเมอืงทีแ่สดงถงึ

เอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮซ้ึง่มกีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลง

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

5 ช ัว่โมง 
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ตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ชีือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้่านอสิระชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  เดนิทางสู่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อน

คลายความเมือ่ยลา้ กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใคร พรอ้มเลอืกซือ้ครมี

เป่าซู่ถัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ

ไหม ้ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น น าท่านสู่บรเิวณ หาดไว่

ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนอืจรดใตถ้งึ 4 

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า “พิพิธภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็น

สัญลักษณ์ท ีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนย์กลางทางดา้นการเงนิการ

ธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวม

ศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค 

รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีตั่ง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคาร

ต่างชาต ิเป็นตน้ น าท่านน่ัง รถไฟลอดอุโมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้าหวังผู่ 

ซึง่เป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพื้นแม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ Shanghai Express By Holiday Inn หรอืเทยีบเทา่ 4*  

วนัทีส่าม รา้นหยก-ตลาดน า้จูเจยีเจีย่ว+น ัง่เรอื-เมอืงซุโจว-จตุัรสัหยวนหยง(Suzhou Harmony Time 

Square) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้(แบบกล่อง)  

 จากนัน้แวะชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะ

เชือ่ว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก 

หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ เมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ัง

ทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจยีงกับมณฑลเจยีงซู เป็นต าบลน ้า

แห่งวัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนึง่ในสีท่ ีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังในบรรดาต าบลน ้าของ

เมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็นไข่มุกใตแ้ม่น ้าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจุบันนี ้ท่านจะ

ไดล่้องเรอืชมตลาดน า้จูเจยีเจีย่ว ซึง่เป็นเมอืงทีม่สี ิง่ก่อสรา้งทางวัฒนธรรม

โบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยู่มากมาย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  เดนิทางสู่เมอืงซูโจว เป็นเมอืงส าคัญทางตะวันออกเฉยีงใตข้องมณฑลเจยีงซู ซึง่

อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศจนี อยู่ตดิกับเขตการปกครองพิเศษเซีย่งไฮ ้

ตัง้อยู่บรเิวณพื้นท ีต่อนปลายของแม่น ้าแยงซ ีซูโจว เป็นเมอืงประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมโดยมชีือ่เสยีงไม่ว่าจะเป็นสายน ้า ภูเขา และโดยเฉพาะสวนโบราณ ใน

สมัยราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิ ซูโจวเป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่จรญิทีสุ่ดในสมัยนัน้ ใน

เมอืงและนอกเมอืงเต็มไปดว้ยสวนโบราณ ในศตวรรษที ่16-18 ซูโจวมสีวนโบราณ

มากกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันมสีวนทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์แลว้กว่า 10 แห่ง 

นอกจากนี ้ซูโจวยังมคีลองต่างๆ มากมายเป็นอันดับหนึง่ในบรเิวณลุ่มแม่น ้าแยงซี

เกยีงใต ้เป็นเมอืงทีม่คีวามงดงามมากจนไดรั้บฉายาว่าเป็น “เมอืงสวรรคใ์นโลก

มนุษย”์พรอ้มเมอืงหังโจวน าท่านชม จตุัรสัหยวนหยง(Suzhou Harmony 

Time Square) เป็นจัตุรัสแห่งใหม่ท ีช่าวต่างชาตมิาลงทุนในเมอืงซูโจว สรา้งได ้

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

2 ช ัว่โมง 
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อย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่พรอ้มชมจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 

500 เมตร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เสี่ยวหลงเปา 

พกัที ่ Suzhou Nanya  Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4*  

วนัทีส่ี่  ซุโจว -วดัฉงหยวน-เมอืงหงัโจว-รา้นผา้ไหม-ถนนโบราณเหอฝังเจยี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าท่านชม วดัฉงหยวน เป็นวัดทีม่สีรา้งขึน้ใหม่โดยใชง้บประมาณของรัฐบาล
ซูโจว  อยู่ในเขตเมอืงใหม่ซูโจว ภายในวัดมเีนือ้ท ีก่วา้งใหญ่มาก มตี าหนักและ
สิง่ก่อสรา้งต่างๆ มากมาย อุโบสถทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศจนีในปัจจุบัน ใหท้่านได ้
นมัสการองคเ์จา้แม่กวนอมิ ปิดทอง มคีวามสูงถงึ 33 เมตร ถอืว่าเป็น องคเ์จา้แม่
กวนอมิทรงยืนทีอ่ยูในต าหนักทีสู่งทสุีดในจนี จากนัน้เดนิทางกลับสู่เมอืงหงัโจว 
เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศฉ์นิ 
มชีือ่เรยีกว่าเมอืงเฉยีนถัง สมัยราชวงศสุ์ยเปลีย่นเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์

ซ่งไดตั้ง้หังโจวเป็นเมอืงหลวง หังโจวเป็นเมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภูเขา 
ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ” เนือ่งจาก ซูโจว+
หังโจว =ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนืปฐพีก็ม ีซู หัง”  

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

2 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ไกข่อทาน  

หมูตงโพ 

  จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม รา้นผา้ไหมจนี ผลติภัณฑท์ ีท่ าจากไหม ไม่ว่าจะเป็น

เสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร 

ชมการดงึใยไหมรังแฝด  เพื่อมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของ

ฝากและใชเ้องใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนโบราณเหอฝั่งเจยี รา้นคา้ต่างๆ ตกแต่ง

แบบจนีโบราณ มสีิน้คา้พื้นเมอืง และของทีร่ะลกึใหท้่านเลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ Hangzhou Best  western  Premier Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4*  

วนัทีห่า้ วดัถา้จีก้ง-หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่-ลอ่งทะเลสาบซีห-ู สวนฮ ั่วก ัง่กวนหยู-หงัโจว-กรุงเทพ ฯ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัจีก้ง มอีาณาบรเิวณตดิกันอยู่ สรา้งเมือ่ ค.ศ.954 ในสมัย

ราชวงศซ่์งใต ้เป็นวัดทีพ่ระจีก้งมาอาศัยปฏบัิตธิรรมก่อนทีท่่านจะมรณะ โดยวัด

แห่งนีไ้ดรั้บยกย่องว่าเป็นวัดทีม่ ีระฆังทีม่เีสยีงไพเราะและไดถู้กยกย่องใหเ้ป็นหนึง่

ในสบิของดแีห่งซหูี ท าใหวั้ดแห่งนีม้ชีือ่เสยีงขจรกระจายไปไกลเสยีกว่ารัศมขีอง

เสยีงระฆังเสยีอกี จากนัน้น าท่านสู่ หมูบ่า้นเหมยเจยีอู (ไรช่าหลงจิง่) แหล่ง

ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี โดยกล่าวกันว่า "ดืม่ชาหลงจิง่ เพียง 1 จบิ ปากจะ

หอมตลอดวัน" ใหท้่านชมิชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะ ล่องทะเลสาบซหีู (เรอืเหมา) เนือ่งมาจากตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของ

เมอืงหังโจวทะเลสาบมลัีกษณะใกลเ้คยีงกับวงร ีมเีนือ้ท ี ่5.66 ตร.กม. ความยาว

โดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ย

ภูเขาและอกีหนึง่ดา้นเป็นเมอืงรอบซหูี ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญมากกว่า 30 

แห่งและสถานทีช่มทวิทัศนม์ากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็ไดแ้ก่ หนึง่ภูเขา สอง

ทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทัศน ์น าท่านล่องเรอืผ่านชม สะพานขาดซึง่

เป็นทีม่าของต านานเรือ่ง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้า
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ลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีท้ ีไ่ดรั้บสมญานาม

จากนักท่องเท ีย่วว่า “พฤกษชาตใินนครนิทร”์  น าคณะเขา้ชมสวนฮ ั่วก ัง่กวนหยู 

ซึง่เป็นสวนสาธารณะทีม่พีื้นท ีก่วา้งขวาง จัดพื้นท ีภ่ายในไวอ้ย่างสวยงาม 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิหงัโจว   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

22.40 น. อ าลาเมอืงหงัโจว เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA715  

01.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ……  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

ขอ้ควรทราบ: รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม ซึ่งจ าเป็นตอ้งบรรจุ

ในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ ทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกทา่นแวะชม ซื้อหรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี แบบวซี่ากรุ๊ป 

**เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีาจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้

อ ืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี  กรณีท ีลู่กคา้มวีซ่ีาจนีอยู่แลว้ หรอื ยื่นเอง หักคนื 

1,000 บาท / กรณีตอ้งการยื่นเป็นวซ่ีาเดีย่ว ส าหรับคนไทยเก็บค่าส่วนต่างเพิ่มท่านละ 500 บาท //ส าหรับต่างชาตเิก็บ

เพิ่ม 600 บาท  //ยกเวน้พาสอเมรกิา เก็บเพิ่ม 4,060 บาท**    

ดังนัน้กรณีลูกคา้มวีซ่ีาแลว้  กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 02-06 / 11-15 พ.ย.59 18,900 4,800 

วนัที ่16-20 พ.ย. 59 

วนัที ่30 พ.ย.-04 ธ.ค. 59 
18,900 4,800 

วนัที ่01-05 / 03-07 ธ.ค. 59 18,900 4,800 

วนัที ่27-31 ธ.ค. 59 18,900 4,800 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 13,900 
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7. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นีย่้อม

อยู่ ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ  

8. ราคารวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน า้มนั  **ประกาศเนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ 

ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคา่ภาษี

น า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ** 

9. น ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม, ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเก็บหมายเหตุ: ประกาศ ณ วันที ่14 ก.ย. 2554 สายการบนิ AIR CHINA มปีระกาศเปลีย่นแปลงน ้าหนัก และ

ขนาดกระเป๋าสัมภาระ โดยใหก้ระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้่านละ 1 ใบ มนี ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม 

และขนาดของกระเป๋าตอ้งมขีนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไม่เกนิ 158 เซนตเิมตร (กวา้ง X ยาว X สูง) สัมภาระ

ตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้่านละ 1 ชิน้ น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม ถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกนิกว่าที่

สายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีส่วนทีเ่กนิเป็นจ านวนเงนิ 200 USD หรอื 1,300 หยวนต่อใบ 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมต่อท่าน ส่วนเกนิกโิลกรัมละ  500 บาท 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ค่าซักรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่     
     เดนิทางท ัง้หมด 5 วนั จา่ยทปิไกด ์ 50  หยวน  คนขบั  50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ตอ่คน 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

การส ารองทีน่ ัง่    

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง  

2. ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 
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3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่

ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุก 

     คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5x 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล 

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

และในกรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูล

เท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทสุ์ม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน
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รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 4,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  600  บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6  เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5x2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางล่าชา้  

 

 ยืน่วซี่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวีย 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวีซา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล ีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 
ไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้

ในอนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
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เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................มอืถอื 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

............................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ่)……………………………………………………………………… 

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

..................................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME......................................................................

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

RELATION........................................................ 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแล้วไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


