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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-จำงเจียเจีย้ (CZ606 : 04.20-08.45)    
ถงเหริน-หมู่บ้ำนชนเผ่ำแม้ว 

✈   

TONGREN CITY WAN  
SHANHONG HOTEL   
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
ถงเหริน-ภูเขำฟ่ำนจิง้ซำน (กระเช้ำ+รถรำง) 
เมืองไขหลี ่

   

LANDSCAPE CITY  
HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 เมืองไขหลี่-เจิน้หยวน-เมืองโบรำณเจิน้หย่วน 
เมืองไขหลี ่

   

LANDSCAPE CITY  
HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
เมืองไขหลี่-หมู่บ้ำนแม้วซีเจียง (รวมรถรำง) 
ฟ่งหวง-ล่องเรือล ำน ำ้ถัวเจียง 

   

JIANG TIAN DUJIACUN  
HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
เมืองโบรำณฟ่งหวง-สะพำนสำยรุ้ง-จำงจียเจีย้
ถนนคนเดินจำงเจียเจีย้-กรุงเทพฯ  
(CZ605 : 22.10-00.30+1)  

    

กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์,หัวหน้ำทวัร์ และคนขบัรถจ ำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดนิทำง 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนกรกฎำคม-ตุลำคม 2562  
วันแรก  กรุงเทพฯ-จำงเจียเจีย้-ถงเหริน-หมู่บ้ำนชนเผ่ำแม้ว 

01.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัท่าน 

04.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองจำงเจียเจี้ย โดยสำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.45 น.      เดินทางถึง เมืองจำงเจียเจี้ย ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติ
แห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992  หลงัผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองถงเหริน (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมืองในหุบเขา ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกุย้
โจว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบัเนินเขา ประชากรส่วนใหญ่ของเมืองแห่งน้ีเป็นชนกลุ่มนอ้ย อาทิ 
ถู่เจีย แมว้ และตง้ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้ำนชนเผ่ำแม้ว หรือ ชนเผ่ำเหมียว เป็นหมู่บา้นที่รวมเศรษฐกิจ วฒันธรรม 

การทหาร และส่ิงก่อสร้างของชมเผ่าน้ีไวใ้นที่เดียว ไดรั้บการรักษาไวอ้ยา่งดี  ที่น่ีคุณจะไดเ้รียนรู้
วฒันธรรม และ ประวตัิของชนเผา่ ไดถ่้ายรูปกบัส่ิงก่อสร้างที่เป็นเอกลกัษณ์ 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 พักที่ TONGREN CITY WAN SHANHONG  HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่สอง ถงเหริน-ภูเขำฟ่ำนจิง้ซำน(กระเช้ำ+รถรำง)-เมืองไขหลี่ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
   น าท่านเที่ยวชม ภูเขำฟ่ำนจิ้งซำน (รวมกระเช้ำและรถรำง) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอู่ 

หลิง ตั้งอยูบ่นความสูง 2,572 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และมีแม่น ้ า
สายเล็กสายนอ้ยรายลอ้มนบัร้อยสาย รวมถึงเป็นแหล่งหากินของสตัวห์ายาก โดยเฉพาะลิงขนสีทอง 
จึงส่งผลให้ฟ่านจ้ิงซานกลายเป็นเขตอนุรักษธ์รรมชาติและรักษาพนัธุ์สัตวป่์าระดบัประเทศของจีน 
ติดอนัดบั Top10 ภูเขาที่มีช่ือเสียงเพือ่การท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนของจีน และเป็นเขตอนุรักษค์นและ
ส่ิงมีชีวติของยเูนสโกอีกดว้ย  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองไขหลี่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ช่ัวโมง) เขตปกครองตนเองชนชาติม้ง

และเฉียนตงหนาน มณฑลกุย้โจว ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น อาณาจกัรแห่งขนุเขา มีพื้นที่เพาะปลูก
ชาเป็นอนัดบั 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชาเขียว ชาตูหยนุเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของ
เมืองตูหยุน เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยงัเป็นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจาก
มณฑลยนูนาน เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน ยงัเป็นแหล่งผลิตเหล้ายี่ห้อ
เหมาไถ ที่มียอดขายเป็นอนัดบั 1 ของจีน 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
  พักที่ LANDSCAPE CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 
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วันที่สำม เมืองไขหลี่-เจิน้หย่วน-เมืองโบรำณเจิน้หย่วน-เมืองไขหลี่ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจิ้นหย่วน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) เขตเฉียนตงหนาน ทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องกุ้ยโจว ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่น ้ าอนังดงามเมืองน้ีเป็นเมืองที่มีช่ือเสียง
ที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงามสถานที่ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชนเผา่ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเที่ยวชม เมืองโบรำณเจิน้หย่วน สุดยิง่ใหญ่อลงัการกบัเมืองโบราณที่ถูกขนานนามวา่เป็น “เว

นิสแห่งตะวนัออก” ดว้ยความยิง่ใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณในสมยัราชวงศห์มิง ซ่ึงเป็นเมืองน ้ า
ที่ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่น ้ า เมืองน้ีเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงาม 
สถานที่ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชนเผ่า อาคารบ้านเรือนสร้างอยู่ริมแม่น ้ าอู่หยาง มี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมระดบัประเทศของจีน โดยเป็นศูนยก์ลางการคา้ทั้งเส้นทาง
บกและทางน ้ าตั้งแต่สมยัโบราณ ซ่ึงเคยเป็นหน่ึงในเสน้ทางสายไหมในอดีต เมืองโบราณเจ้ินหยว่น 
เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทั้งกลางวนัและกลางคืน แมจ้ะเป็นเมืองเล็กๆ ครอบคลุมพื้นที่เพียงไม่ก่ีตาราง
กิโลเมตร แต่ทุกตารางเมตรของที่น่ีงดงามตราตรึง จากนั้นน าท่านเดินกลบัสู่ เมืองไขหลี่ (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง)  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
  พักที่ LANDSCAPE CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่ส่ี  เมืองไขหลี่-หมู่บ้ำนแม้วซีเจียง (รวมรถรำง)-ฟ่งหวง-ล่องเรือล ำน ้ำถวัเจียง 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนแม้วซีเจียง (รวมรถรำง) ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที โดยหมู่บา้นน้ี

ตั้งอาศยัอยูใ่นเทือกเขาแมว้ที่ห่างไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของอ าเภอเหลยซาน มณฑลกุย้โจว 
มีเอกลกัษณ์และความโด่ดเด่นในเร่ืองประเพณีทอ้งถ่ินและรวมไปถึงลกัษณะบา้นโบราณ โดยบา้น
จะยกพื้นตั้งเรียงรายกนัอยูต่ามแนวภูเขาที่ค่อยๆ ขึ้นไป มีความสง่างามเป็นพเิศษท่ามกลางธรรมชาติ 
ป่าเขียวขจี ทิวทัศน์เรือกสวนไร่นา บ้านพกัโบราณ และเอกลักษณ์ประเพณี เป็นส่ิงดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างประเทศ เป็นหมู่บา้นเเม้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอ้งยกให้ประเทศจีน 
"หมู่บา้นแมว้ซีเจียง" หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ "หมู่บา้นแมว้พนัครอบครัว" ซ่ึงมีผูอ้ยูอ่าศยัประมาน 
7,000 คน และแมว้ถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ทัว่เมืองจีนและเป็นเผา่ที่มีวถีิชีวติ วฒันธรรม โดดเด่นใน
อนัดบัตน้ๆ เลยก็วา่ได ้   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง) เมืองที่ขึ้นอยูก่บัเขตปกครอง

ตนเองของชนเผา่นอ้ยถูเจีย ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

หลังอาหารน าท่าน ล่องเรือตำมล ำน ้ำถัวเจียง ที่จะท าให้ท่านสนุก ต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอันตราย ชม
บา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่น ้ า สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านไดส้มัผสัพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลึก 
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ประกำศ  :  ตั้งแต่วนัที ่1 เมษำยน 2553 เป็นต้นไป รัฐบำลเมืองฉำงซำ จำงเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนำน ได้มกีำรออก
กฎระเบียบ ก ำหนดนโยบำยให้โรงแรม ยกเลิกกำรให้บริกำร ส่ิงของที่ใช้คร้ังเดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสีฟัน ยำสีฟัน แชมพู หมวก
อำบน ำ้ รองเท้ำแตะฯลฯ เพ่ือเป็นกำรรณรงค์ช่วยลดภำวะโลกร้อนและรักษำส่ิงแวดล้อม **ดังน้ันกรุณำน ำส่ิงของใช้เหล่ำนี้ติดตัว
มำด้วยตัวเอง****หำกท่ำนเข้ำพักแล้วต้องกำรใช้ส่ิงของดังกล่ำว ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเองตำมรำคำที่โรงแรมก ำหนดไว้ 
(กรุณำสอบถำมเพรำะโรงแรมบำงแห่งอำจวำงไว้ด้ำนนอกหรือวำงไว้ในห้องน ำ้ แล้วคดิค่ำบริกำรเม่ือท่ำนเช็คเอ้ำท์ ) 
 

หมำยเหตุ : ในกรณทีี่ไม่สำมำรถล่องเรือตำมล ำน ้ำถัวเจียได้อันเน่ืองมำจำกกำรเปิดปิดฝำยทดน ้ำจึง
ท ำให้ไม่มีน ้ำเพียงพอส ำหรับกำรล่องเรือได้หรือภัยทำงธรรมชำติ ทำงบริษัทฯไม่มีกำรคืนค่ำบริกำร
ใดๆทั้งส้ิน  

   พักที่ JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่ห้ำ  เมืองโบรำณฟ่งหวง-สะพำนสำยรุ้ง-จำงจียเจีย้-ถนนคนเดินจำงเจียเจีย้-กรุงเทพฯ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านชม เมืองโบรำณฟ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าถวั สร้างใน

ราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ ก าแพงโบราณ นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางด้าน
วฒันธรรมอนัล ้ าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูดว้ยหินเขียว 20 
กว่าสาย จากนั้นน าท่านชม สะพำนสำยรุ้ง หรือ สะพำนหงเฉียว สะพานที่เป็นมรดกตกทอดเก่าแก่
ที่สุดมาจนถึงวนัน้ี มีอายกุวา่ 300 ปี สร้างในสมยัฮ่องเตค้งัซี แห่งราชวงศชิ์ง  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ จำงเจียเจีย้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ

มณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
ธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจำงเจียเจี้ย ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของ
ชาวพื้นเมืองจางเจียเจ้ีย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หม้อไฟทะเลรวมมิตร 
22.10 น.          กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605 (บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
00.30+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม ฟ่ำนจิง้ซำน...ขนมลูกชุบ 

เจิน้หย่วน หมู่บ้ำนแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จำงเจียเจีย้ 5 วัน 4 คืน 
(CZ) 

    

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ ามนัเพิม่ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 12 เม.ย.62 เป็นเงิน 1,500 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว รำคำ 800 บำท ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย (ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง ตอ้งถ่าย

ใหเ้ห็นทั้ง 2 หนา้ ตำมรูป)  
 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำย ุ 2-18 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 

วันท่ี 13-17 กรกฎำคม 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่24-28 สิงหำคม 2562 22,999 บำท 22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่19-23 ตุลำคม 2562 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 
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4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สมัภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 5 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายสูุงกวา่ 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณลูีกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ัต 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
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3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 
กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 

4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง)  
2. ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง ถ่ายตามรูปขา้งตน้ ส่งใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 
3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
เง่ือนไขกำรให้บริกำรวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ป 
 วซ่ีากรุ๊ปท าไดเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ ได้ รวมทั้งไม่
สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้กครอง ในเสน้ทางที่บินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เที่ยว 2 เมือง) ตอ้ง
ยืน่วซ่ีาเด่ียวเท่านั้น 

 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ทั้งส้ิน ท าให้ไม่สามารถยืน่วีซ่ากรุ๊ปได ้ หรือ 
ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท า วีซ่ำเดี่ยวย่ืนปกติ 4 วัน ท ำกำร ท่ำน
ละ 850 บำท หรือ วีซ่ำด่วน 2 วัน ท ำกำร ท่ำนละ 1,975 บำท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทาง
ไทยเท่านั้น)  

กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะ
พจิารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่น 
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่
ไม่สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือ่ใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณท่ีำนที่มีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว)  

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  
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4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาที่ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 

 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 

ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิม่เติม หรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
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11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 
** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
 
 
 
 
 
            

ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถำนทีท่ ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
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ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสำม ีหรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด       


