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 ชมเมอืงโบราณตา้หลี ่และก าแพงเมอืงโบราณตา้หลี ่

             .    ชมความงดงามของภูเขาหมิะมงักรหยก(น ัง่กระเช้าใหญ)่ 
 ชมเมอืงโบราณลีเ่จยีง...เมืองแหง่มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 นมัสการพระพุทธชินราชจ าลอง ณ... เมืองคนุหมิง 

 เมนูพเิศษ.... อาหารไทย อาหารกวางตุง้ และสุกีเ้ห็ด 

 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

**ไมร่วมคา่ทิปไกดท์้องถิน่ และคนขบัรถ** 
** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชื้อเพลงิ** 

    

 
 

ก าหนดเดนิทาง    
    
 วนัที่ 21-25 ก.ย.59 

วนัที่ 12-16 ต.ค.59 

วนัที่ 20-24 ต.ค.59  (วนัหยุด วนัปิยะฯ) 

วนัที่ 23-27 พ.ย.59  

วนัที่ 01-05 ธ.ค.59  (วนัพอ่ แหง่ชาต)ิ 

วนัที่ 29 ธ.ค.59-02 ม.ค.60 (หยุดปีใหม)่ 

วนัที่ 30 ธ.ค.59-03 ม.ค.60 (หยุดปีใหม)่ 

วนัที่ 31 ธ.ค.59-04 ม.ค.60 (หยุดปีใหม)่ 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

ราคา  

21,900.- 
22,900.- 
24,900.- 
22,900.- 
24,900.- 
25,900.- 
25,900.- 
25,900.- 

คนุหมงิ ตา้ลี ่ลีเ่จยีง                   
                     5 วนั 4 คนื (TG)     

โดยสายการบนิไทย 
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1. กรุงเทพฯ-คนุหมิง-ตา้หลี-่เมืองโบราณตา้หลี+่ก าแพง
โบราณ 

2. ชมทะเลสาบเอ๋อไห-่วัดเจา้แม่กวนอิม-ตา้หลี-่ล ีเ่จยีง-

สระมังกรด าเมืองโบราณลีเ่จยีง 
3. ภเูขาหมิะมังกรหยก(น่ังกระเชา้ใหญ)่-โชว์จางอวี้

โหมว-อุทยานน ้าหยก-รา้นสาหร่ายเกลยีวทอง-ตา้หลี ่
4. ตา้หลี-่คนุหมิง-รา้นบัวหมิะ-รา้นไขมุ่ก-ต าหนักทองจนิ

เตีย้น-รา้นหยก-SHOPPING 
5. รา้นชา-วัดหยวนทง-กรุงเทพฯ 

 
 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-คุนหมงิ-ตา้หลี-่เมอืงโบราณตา้หลี-่ก าแพงโบราณ 

08.00น. คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG)โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง บรษิทั คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุก

ท่าน 

 

10.50น. ออกเดนิทางสู่ นครคุนหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่TG 612  

14.05น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่า

ครอบคลุมพื้นท ีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สูงเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 

เมตร  

คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมภูีมอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ท ีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเท ีย่วก็คอืธรรมชาตทิ ี่

สวยงาม ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่เมอืงตา้หลี่ เขต

ปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉยีงใตข้องจนีในมณฑลยูนนานตัง้อยู่

ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล 

โดยมชีนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชือ้ชาต ิเดมิมชีือ่ว่า “หนันเจา” หรอื

อาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักร

ตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก่็ถูก กุบไลข่าน ผูเ้ป็น

จักรพรรดชิาวมองโกลพิชติลง แต่ก็ยังคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้น

เสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีงเท ีย่วชมเมอืงโบราณแหง่ตา้หลี ่สัมผัสบรรยากาศอัน

สงบเงยีบของเมอืงไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ชมซาก

เมอืงเก่าและก าแพงเมอืงโบราณพรอ้มชมหลักศลิาหนันเจาซึง่บันทกึเรือ่งราว

ความสัมพันธร์ะหว่างชาวน่านเจา้กับราชวงศถ์ัง 

 
 
 
 
 
 

ใชเ้วลา
ประมาณ 

4-5 ช ัว่โมง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่  Z MAX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัที่สอง ทะเลสาบเออ๋ไห-่วดัเจา้แมก่วนอมิ-ตา้หลี-่ลีเ่จยีง-สระมงักรด า-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร    
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  น าท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบเอ๋อไห(่ERHAI LAKE)เพื่อชมความงามของทะเลสาบ

ทะเลสาบเอ๋อไห่ตัง้อยู่บนทีร่าบสูงในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉยีงใตข้อง

สาธารณรัฐประชาชนจนีทีร่ะดับความสูง 1,972 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล มคีวามยาว

จากรมิฝ่ังทศิเหนอืจรดทศิใต ้40 กโิลเมตร และจากทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก

ประมาณ 7-8 กโิลเมตร มพีื้นท ี ่250 ตารางกโิลเมตร จงึเป็นทะเลสาบบนทีร่าบสูงที่

ใหญ่เป็นอันดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจนี เขา้ชมวดัเจา้แมก่วนอิมแปลงกาย

ตามต านานเล่าว่าเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญ่ไวบ้นหลัง

เพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่ทหารของฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญงิชรา

ยังแข็งแรงถงึเพียงนี ้ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมพีละก าลังมากมายยากจะต่อสู ้จงึ

ไม่ไดท้ าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทพักลับไปชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแห่งนีข้ ึน้ในสมัย

ราชวงศถ์ัง เป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึง่ในตา้หลี ่

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงลี่เจยีง เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงามเป็นถิน่ท ีอ่ยู่

ของชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุ่มนอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนยีมและวัฒนธรรม

เช่น การมโีครงสรา้งทางสังคมแบบสตรเีป็นใหญ่ นอกจากนัน้ยังมอีักษรภาพอันเป็น

เอกลักษณ์อกีดว้ย เขา้ชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรอื สระน า้มงักรด า อยู่ท ี่

ทางชานเมอืงดา้นเหนอืเล่ากันว่าเมือ่หลายรอ้ยปีก่อนทีน่ั่นยังเป็นบ่อน ้าธรรมดาอยู่มาวัน

หนึง่มชีาวบา้นเห็นมังกรด าโผล่ขึน้มาจากบ่อน ้าแห่งนัน้ ชาวนาซมีคีวามเชือ่เรือ่งมังกร

อยู่แลว้ จงึตัง้ชือ่บ่อน ้าน่ันว่า บ่อน ้ามังกรด า ปัจจุบันไดป้รับปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่

สวยงาม จัดสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจนี สองขา้งทางมตีน้เกาลัดขึน้เต็มมเีนือ้

ท ีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตร ไดม้กีารจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน ้าใน และบ่อ

น ้านอก มสีะพานหนิอ่อนกัน้ น ้าในบ่อผุดขึน้มาจากใตด้นิในลักษณะเป็นตาน ้า จากนัน้

น าท่านชมเมอืงโบราณลี่เจยีงหรอืเมอืงโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซึง่เป็นเมอืงทีส่รา้ง

ขึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์ัง มปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปี ตัวเมอืงตัง้อยู่ท่ามกลางการ

โอบลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญ่ทีไ่หลมาจากสระมังกรด า พื้นท ีตั่ง้ของเมอืงโบราณแห่งนี้

มรูีปร่างลักษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนี ในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ย่าง

สมบูรณ์ เช่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ตน้หลวิรมิธารทียั่งคงปลวิไปมาตามสายลม ล า

ธารน ้าท ีไ่หลผ่านเมอืงแห่งนี ้ดว้ยความสวยงามเหล่านีท้ าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถู้ก

บันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ารยูเนสโก นอกจากนีย้ามค ่าคนืก็ม ี

การประดับไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

ใชเ้วลา
ประมาณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

พกัที่ GUAN GUANG HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัที่สาม ภูเขาหมิะมงักรหยก(น ัง่กระเช้าใหญ)่-IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)-อุทยานน า้

หยก-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้ลี ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทุกท่านเดนิทางสู่ภูเขาหมิะมงักรหยก ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉยีงเหนอืของเมอืงเกา่

ลีเ่จยีง เป็นภูเขาสูงทีตั่ง้ตระหง่าน ซึง่มหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่าน

โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สู่บรเิวณจุดชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยก

ทีค่วามสูงระดับ 4,506 เมตร ใหท้่านไดสั้มผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่ง

นี ้และเมือ่มองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะที่
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ปกคลุมอยู่นัน้ดูราวกับหยกขาวทีตั่ดกับสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า 

จงึเป็นทีม่าของชือ่ ภูเขาหมิะมงักรหยก น่ังเอง จากนัน้ชม IMPRESSION 

LIJIANG โชวอ์ันยิ่งใหญ่ โดยผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จางอวีโ้หมว ไดเ้นรมติใหภู้เขาหมิะ

มังกรหยกเป็นฉากหลัง และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 

ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแต่งกายตระการตา เล่าเรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่ และชาวเผ่า

ต่างๆ ของเมอืงลีเ่จยีงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้ับจางอีโ้หมวผู ้

ก ากับชาวจนีทีม่ชีือ่เสยีงในระดับโลกทีล่่าสุดไดฝ้ากผลงานไหก้ับพิธเีปิด-ปิดกฬีา

โอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้งความประทับใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 

*หมายเหตุ  เนือ่งจากระหว่างวนัท ี ่21 – 31 ธ.ค. 2016 สถานท ีจ่ดัแสดง โชว ์IMPRESSION 

LIJIANG ท าการปิดปรบัปรุงช ัว่คราว และจะกลบัมาเปิดการแสดงอกีคร ัง้ใน วนัท ี ่1 ม.ค. 2017 

ในช่วงเวลาดงักล่าวท ีม่กีารปิดปรบัปรุง จงึทดแทนดว้ยการแสดงโชวช์ุด LIJIANG LISHUI 

JINSHA (ในโรงละคร) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดนิทางสู่ อุทยานน า้หยกซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผุิดขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าท ีซ่มึมาจากการ

ละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี

กลมกลนืกับธรรมชาต ิประกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ึง่มรูีปป้ันแกะสลักดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็น

พ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรทีไ่หลหล่ังไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรก

ชือ่ว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ท ีส่องชือ่ว่ามังกรเล่นน ้า ชัน้ท ีส่ามชือ่ว่ามังกรโบยบนิ และยังมี

ตน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีสั่กการบูชาของคนในพื้นท ีม่อีายุมากกว่า 500 ปี จากนัน้ชมสนิคา้

สาหรา่ยเกลียวทอง พืชใตน้ ้าล ้าคุณค่าอาหารเสรมิเพือ่สุขภาพชัน้ยอด ซึง่ม ี

สารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางกลับสู่เมอืงตา้หลี่ 

 
 
 
ใชเ้วลา
ประมาณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ Z MAX HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัที่สี ่  ตา้หลี-่คุนหมงิ-ยาบวัหมิะ-รา้นไขมุ่ก-ต าหนกัทองจนิเตีย้น-รา้นหยก-อสิระช้อปป้ิงหา้ง

วอลมารท์ หรอืถนนคนเดนิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 เดนิทางกลับสู่คุนหมงิโดยรถโคช้ปรับอากาศ ใหท้่านไดช้มทัศนยีภาพทีง่ดงาม ตลอด

สองขา้งทาง น าท่านเดนิทางสู่ รา้นบวัหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวด

ฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใคร

พรอ้มชมครมีเป่าซู่ถังหรอืท ีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษา

แผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้นจากนัน้แวะชม รา้นไขมุ่ก 

ใหท้่านเลอืกซือ้ครมีและเครือ่งประดับทีท่ าจากไข่มุกน ้าจดื 

ใชเ้วลา

ประมาณ 

4 ช ัว่โมง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านชมความงามของ ต าหนกัทองจนิเตีย้น ในอดตีเคยเป็นทีพั่กของอู๋ซันกุย้ “ขุน

ศกึผูข้ายชาต”ิ และนางงามเฉนิหยวนหยวน เป็นต าหนักทีม่ฝีาผนังและหลังคาสรา้ง

ดว้ยทองเหลอืงถงึ 380 ตัน จงึท าใหต้ าหนักมคีวามสวยเด่น แลดูเสมอืนทอง จงึไดช้ือ่

ว่า “ ต าหนักทอง ” นับไดว่้าเป็นต าหนักทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจนี จากนัน้แวะชมหยก ท ีม่ ี

คุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผี

เซยีะสัตวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง จากนัน้ อิสระชอ้ปป้ิงหา้งวอลมารท์ หรอื ถนนคนเดนิ  
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ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ ฝากญาตสินทิ 

มติรสหายก่อนกลับ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สุกีเ้ห็ด 

พกัที่ LONGWAY  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัที่หา้ รา้นชา-วดัหยวนทง-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 แวะชมิชา ท ีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี จากนัน้น าคณะเขา้ชมวดั

หยวนทงซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ท ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็น

อารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในคุนหมงิอายุเก่าแกก่ว่าพันปีภายในวัดตกแต่ง

ร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลีย่มกลาง

สระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)

ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไป

ประดษิฐานไว ้ณ ทีวั่ดหยวนทงแห่งนี ้

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   อาหารกวางตุง้ 

 หมายเหตุ : กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตรงกบั ทุกวนัพฤหสับด ีและทุกวนัอาทติยท์ ัง้ขาไป
และขากลบั เครือ่งบนิจะแวะรบั-ส่ง ผูโ้ดยสารทีส่นามบนิเชยีงใหมก่อ่น จงึท าให ้
เวลาขาไปเร็วขึน้ และขากลบัถงึชา้กวา่ก าหนด  ตามเวลาดงันี ้
BKK- KMG      TG612      09.30-14.05 น. 
KMG- BKK      TG613      15.20-18.10 น. 

 

บา่ย สมควรแก่เวลาน าทุกท่านสู่สนามบนิ  

15.20น. อ าลานครคุนหมงิเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 613  

18.10น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

เด็กอายุต ่า
กวา่ 12 ปี 

(นอนกับผูใ้หญ่
1 ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากวา่
12 ปี 

(นอนกับผูใ้หญ่ 
2 ท่าน(เสรมิ

เตยีง) 

เด็กอายุต ่ากวา่
12 ปี 

(นอนกับผูใ้หญ่ 
2 ท่าน (ไม่เสรมิ

เตยีง) 

พกัเดีย่ว 

วนัที่ 21-25 ก.ย.59 21,900 21,900 20,900 19,900 4,300 

วนัที่ 12-16 ต.ค.59 

       23-27 พ.ย. 59 
22,900 22,900 21,900 20,900 4,300 

วนัที่ 20-24 ต.ค.59 วนัปิยะฯ 24,900 24,900 23,900 22,900 4,300 

วนัที่ 01-05 ธ.ค.59 วนัพอ่ 24,900 24,900 23,900 22,900 4,300 

วนัที่ 29 ธ.ค. 59-02 ม.ค.60 

        30 ธ.ค.59-03 ม.ค.60 

        31 ธ.ค.59-04 ม.ค.60 

  วนัหยุด วนัปีใหม่ 

25,900 25,900 24,900 23,900 4,300 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 16,900   

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นที่ระบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไขมุ่ก,รา้นผ้าไหม,รา้น
สาหรา่ยเกลยีวทอง ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บั
นกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ 
 
อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

7. ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

8. คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี (รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน,       

 เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท) 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี  (รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน,     

 เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท 
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 9. ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั   
 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด  30 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 หยวนตอ่คนตอ่วนั แปลวา่     
เดนิทางท ัง้หมด 5วนั จา่ยทปิไกด ์ 50 หยวน  คนขบั  50 หยวนรวมเป็น 100 หยวน ตอ่คน 

  

การยกเลิก 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง   

    หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่  

    Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมา 

    จา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้         

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 
 

การส ารองที่น ัง่ 
1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชือ่ + สกุลเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
2.ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
 
หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.บรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ
ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุ  
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารที่
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัวเครือ่งบนิ
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุก 

คร ัง้มเิชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้สิ้น 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสาร

ยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิเพื่อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล (โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ี ่http://www.consular.go.th/) 

และในกรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางดว้ย 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ท ีท่ างานญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทราบวา่หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จอาจมี

การระงบัการออกวซีา่เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน

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 
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คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 

-เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

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

อย่างนอ้ย2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 x 2 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 ์อติาลลีทิวัเนยี ลตัเวีย 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวีเดน  

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวีซา่ดว่นได ้
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารย ืน่ว ีซ่าโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 

 

ประกาศ   เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้
ในอนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง**  

 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส……………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่)  

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

................................................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์.................................

มอืถอื.............................................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
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...............................................................................................................................................................

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพห์ญ่) 

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

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

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

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่นพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่) 

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) 

  


