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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ รำคำเด็ก (เท่ำกบัผูใ้หญ่) พกัเดี่ยวจำ่ยเพ่ิม 

วันที่ 09-14 พ.ย. 60 40,900 40,900 8,000 

วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 60 40,900 40,900 8,000 

วันที่ 21-26 ธ.ค. 60 40,900 40,900 8,000 

วันที่ 28 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 46,900 46,900 8,000 

 

วนัแรก           สนำมบินสุวรรณภุมิ-เฉินตู 

15.30 น. พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์ S ประต ู9 สำยกำร

บินเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

19.05 น. เดินทางสู่ เมืองเฉินต ูโดยเท่ียวบินท่ี 3U  8146 (บริกำรอำหำรบนเครื่อง) 

23.10 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแมน่ ้าหมิน ใจกลางมณฑล มี

ภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย

มีฤดูรอ้นท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน 
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จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบนัเป็นทั้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศึกษาของ

ภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้

พกัที่  INTERCONT INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5*   

วนัที่สอง         เฉินต-ูลำซำ(ทิเบต)-พระรำชวงัโหลวปูหลินคำ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (หำกเวลำไม่ทนัอำจจะเป็นเซทกล่องแทน) 

08.35 น. เดินทางสู่ เมืองลำซำ โดยสายการบิน Sichuan Airlines โดยเท่ียวบินท่ี 3U8697  

(เที่ยวบินภำยในประเทศอำจมีกำรเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและเวลำบิน) 

11.05 น. เดินทางถึง นครลำซำ เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เมืองศกัด์ิสิทธ์ิและลึกลบัของโลก จุด

ศูนยก์ลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยูสู่งเหนือระดบัน ้าทะเล 3,650 เมตร เป็นดินแดนท่ีราบสูง ท่ีไดร้บั

สมญานามวา่ “หลงัคาโลก” เมืองลาซาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ลาซาเก่า และลาซาใหม ่ โดยแบ่งตาม

ลกัษณะของเช้ือชาติพลเมือง สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ ซ่ึงนับวา่เป็นเสน่หอ์ยา่งหน่ึงของ

เมืองลาซา น าท่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 น าท่านชม พระรำชวงัโหลวปูหลินคำ ซ่ึงเป็นพระราชวงัฤดูรอ้น คู่กบัพระราชวงัฤดูหนาวโปตาลา หรือ

อีกช่ือเรียกวา่ นอรบ์หูลิงฆา มีความหมายวา่ว่า สวนอญัมณี สรา้งขึ้ นในช่วงหลงัศตวรรษท่ี 18 (ตรงกบั

ปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี) โดยดาไลลามะท่ี 7 สมยัต่อๆ มา ดะไลลามะองคอ่ื์นๆ 

ไดส้รา้งต่อเติมส่วนของตนเองขึ้ นมาเร่ือย ๆ แมแ้ต่ดาไล ลามะ องคท่ี์ 14 ก็ยงัไดต่้อเติมพระราชวงัของ

ตนเองก่อนท่ีจะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรบัรองมีบลัลงักเ์ทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนัง

เก่ียวกบัประสบการณชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาด น าท่านเดินทางสู่โรงแรม

ท่ีพกั ใหท่้านพกัผ่อนเพ่ือมปรบัสภาพร่างกาย เน่ืองจากเมืองลาซาเป็นเมืองท่ีอยูท่ี่ราบสูง ระยะแรกบาง

ท่านอาจจะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดหวั หรืออาเจียน   

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟตน์ำนำชำติ 

พกัที่ SHANGRI-LA HOTEL 5 ดำว  หรือเทียบเท่ำ  

คืนน้ีขอใหท้่ำนพกัผ่อนใหเ้ต็มที่เพ่ือปรบัสภำพร่ำงกำย ลำซำเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่ำระดบัน ้ำทะเลมำก 

จึงมีแรงกดอำกำศต ำ่ มีออกซิเจนนอ้ย ร่ำงกำยระยะแรกอำจมีอำกำรอ่อนเพลีย บำงท่ำนอำจจะปวด

ศีรษะ หรือทอ้งเสีย ทอ้งอืด หรือคล่ืนไส ้อำเจียน จึงควรนอนพักผ่อนใหม้ำกพอ เม่ือตื่นข้ึนมำจะได้

สดช่ืน ส ำคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และด่ืมสุรำ ไม่ควรอำบน ้ำในคืนน้ี ถำ้อำบน ้ำ อย่ำใหน้ำนเกิน 5-10 

นำที 

วนัที่สำม         พระรำชวงัโปตำลำกง-อำรำมโจคงั-ตลำดบำรฆ์อร-์อำรำมเซรำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

น าท่านชม  พระรำชวงัโปตำลำ ตั้งอยูบ่นยอดเขาแดงซ่ึงมี ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวงัโป

ตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กวา้ง 350 เมตร มีหอ้งต่างๆ เกือบ 1,000 หอ้งเร่ิมสรา้ง
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เมื่อคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 โดยกษัตริยผู์ย้ิ่งใหญ่ท่ีไดร้วบรวมทิเบต ใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันไดส้ าเร็จ คือ 

กษัตริย ์ ซงจา้น กมัโป (Songtsen Gampo) แรกเร่ิมตอ้งการเพียงจะสรา้งเป็นต าหนักใหแ้ก่ มเหสีชาว

จีนและชาวเนปาลของพระองคเ์อง ต่อมาทรงใชป้้อมแห่งน้ีเป็นสถานท่ีในการศึกษาพระธรรมค าสัง่สอน

ขององคส์มัมาสมัพุทธเจา้จวบจนกระทัง่สมยัเปล่ียนการปกครองเป็นพระลามะ เป็นผูป้กครองประเทศ 

ปัจจุบนัน้ีส่วนก่อสรา้งเดิม 2 หลงัน้ียงัคงเหลือใหเ้ห็นอยูท่่ามกลางส่ิงก่อสรา้งใหมท่ี่ต่อเติมในยุคหลงั 

อาคารท่ีต่อเติมในช่วงหลงัน้ีส่วนหลกัๆ สรา้งในสมยัของดาไล ลามะ ท่ี 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645-

1693 (องคด์าไลลามะ องคปั์จจุบนัคือ องคท่ี์14) เพ่ือใหเ้ป็นพระราชวงั ฤดูหนาว พระราชวงัโปตาลา 

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวงัสีขาว, สีแดงและส่วนเช่ือมท่ีเป็นสีเหลือง พระราชวงัสีขาวเป็น

ส่วนของสงัฆาวาส พระราชวงัสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสส าหรบัใชท้ ากิจของสงฆแ์ละบรรจุ พระศพของ

องคด์าไลลามะ (ดาไล ลามะองคท่ี์ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และหอ้งสมุดท่ีใชส้ าหรบัเก็บ

พระไตรปิฎก   น าท่านชม วดัโจคงั  (Jokhang Temple) หรือ วดัตา้เจาซ่ือ เป็นวดัท่ีถือวา่เป็นศูนยร์วม

จิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเม่ือมีพิธีถือศีลกนั นักบวชนับลา้นก็จะเดินทางมาร่วมกนัท าพิธีท่ีน่ี

สรา้งในสมยัของกษัตริยซ์งจา้น กมัโปเช่นกนั เพ่ือไวเ้ป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปท่ีมเหสี

ชาวต่างชาติสององคข์องพระองค ์ คือ ชาติจีนและเนปาลน าเขา้มายงัธิเบต ศิลปะการก่อสรา้งมีจุดเด่น

ตรงท่ีน าเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกนัคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีต านานเล่ากนัวา่ก่อนท่ี

กษัตริยช์งเซินกมัโปจะสรา้งวดัตา้เจาซ่ือไดอ้ธิษฐานวา่พระองคจ์ะโยนแหวนขึ้ นไปบนอากาศหากแหวน

น้ันตกลงท่ีใดก็จะสรา้งวดัลงตรงน้ันปรากฏวา่แหวนลอยลงไปตกในสระน ้ากระทบกบัหินท่ีโผล่

ขึ้ นมา  ทนัใดน้ันเองนิมิตของสถูปก็ปรากฏใหแ้ก่คนทัว่ไปไดเ้ห็นจึงนับวา่เป็นนิมิตรท่ีดีกษัตริยซ์งจา้น 

กมัโป ก็เลยสัง่ใหส้รา้งวดัลงตรงน้ันเอง ภายในวดัมีส่ิงส าคญัอยูห่ลายส่ิงเป็นส่ิงท่ีเป็นหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตรแ์ละความเช่ือถือในเร่ืองไสยศาสตร์  เช่น รูปป้ันอนุสาวรียเ์ป็นยา 2 เม็ดท่ีสรา้งเมื่อ 200 

ปีก่อน บอกวิธีการรกัษาโรคฝีดาษท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตแต่ปรากฏวา่รูปป้ันน้ีถูกผูค้นแอบแกะไปกิน

เพ่ือรกัษาโรคเสียแลว้ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีพระนางเหวินเฉิง น ามาจาก

ประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อน ซ่ึงไดร้บัการกราบไหวแ้ละยอมรบักนัอยา่งมากวา่ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด  แมแ้ต่

พวกขบวนการเรดการด์หรือกองทพัแดงท่ีท าลายทุกอยา่งตอนท่ีมีการปฏิวติัวฒันธรรมจีนในประเทศ

จีนยงัไมก่ลา้แตะตอ้งพระพุทธรูปองคน้ี์เลย 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่าย น าท่านเดินชม ตลำดบำรฆ์อร ์ หรือเรียกวา่ ตลำดแปดเหล่ียมทิเบต ท่ีตั้งลอ้มรอบวดัตา้เจาซ่ือ และ

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวธิเบต  น าท่านชม อำรำมเซรำ ภาษาจีนเรียกวา่ เซอราซ่ือ ตั้งอยูบ่ริเวณ

เชิงเขาตาติปแูละสรา้งข้ึนบนพ้ืนท่ีซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งของกระท่อมท่ีพระชองฆาปา ศึกษาธรรมะปฎิบติั

กรรมฐาน สรา้งโดยศิษยร์ูปหน่ึงของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 โดยพระนิกายหมวก

เหลือง ลกูศิษยข์องพระสงักปัปะ (ชองฆาปา มีอายุอยู่ระหวา่งปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผูก้่อตั้งพุทธ

ศาสนา นิกายคุณธรรม หรือ นิกายหมวกเหลือง ตามประวติัเล่ากนัว่า ชองฆาปา ก็คือพระอาจารยข์อง

องค ์ ดาไลลามะท่ี 1) อารามแห่งน้ีเคยมีพระจ าวดัอยูถึ่งเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามท่ีรูจ้กักนัดีทัว่
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ทิเบต ปัจจุบนัมีพระจ าวดัอยูป่ระมาณ 300 รูป เป็นวดัท่ีใหญ่อนัดบั 2 รองจากวดัเดรปุง มีพระอยู่

ประจ ามากกวา่ 6000 รูป นอกจากน้ีอารามเซรา ยงัเป็นท่ีเก็บสมบติัทางพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป

ท่ีท าจากอญัมณีและหล่อจากทองเหลือง พระคมัภีรท่ี์เขียนดว้ยหมึกสีทอง ทั้งท่ีเป็นศิลปะแบบทิเบตและ

ศิลปะแบบอินเดีย และยงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอยา่งหน่ึงก็คือ จะมีพระสงฆปุ์จฉา วิสชันาหลกัธรรม 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัท่ี SHANGRI-LA HOTEL 5 ดำว  หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สี่             ทะเลสำบหยำงหู-พิพิธภณัฑท์ิเบต 

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบหยำงหู หรือเรียกวา่ หยุ๋หมู ้ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เป็น  

ทะเลสาบท่ีมีน ้าท่ีใส ดัง่เป็นอญัมณีท่ีมีสีฟ้า ถึงสีฟ้าอมเขียว  สูงกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 4,441 

เมตร มีพ้ืนท่ี 638 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบติดอนัดบั 1 ใน 5 ท่ีศกัด์ิสิทธข์องชาวชีจา้ง(ทิเบต) 

สมัผสัความสวยของน ้าท่ีใส  วิวทิวทศัน์ของภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุม ชมทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลำซำ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) น าท่าน

ชม  พิพิธภณัฑท์ิเบต พิพิธภณัฑที์เบตตั้งอยู่เมืองลาซา   เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยั   สรา้งใบปี 1999 เพ่ือ

ฉลองประเทศจีน 50ปี เป็นตวัแทนท่ีสมบูรณข์องประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมของพุทธศาสนาในทิเบต(ปิด

ทุกวนัจนัทร)์ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัท่ี SHANGRI-LA HOTEL 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่หำ้            ทิเบต-เฉินต-ูรำ้นนวดฝ่ำเทำ้-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชวเ์ปล่ียนหนำ้กำก 

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

11.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่เฉินตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines โดยเท่ียวบินท่ี 3U8698  (เท่ียวบิน

ภายในประเทศอาจมีการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและเวลาบิน) 

12.55 น. เดินทางถึงเมืองเฉินตู น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่าย น าท่านสู่ศูนยสุ์ขภาพใหท่้านชม ศูนยวิ์จยัแพทยแ์ผนโบรำณ นวดฝ่าเทา้เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความ

เมื่อยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ่ ้า น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงถนนคนซุนซีลู่ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

เลือกชอ้ปเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าแบรนเนม 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  เมนูพิเศษ !! กุง้มงักร 
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 ชม กำรแสดงโชวเ์ปล่ียนหนำ้กำก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปล่ียนหนา้กากภายใน

เส้ียววินาที โดยท่ีไมส่ามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกูลหลายชัว่

อายุคน ไมถ่่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

พกัท่ี INTERCONT INTERNATIONAL HOTEL 5 ดำว  หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หก        รำ้นผำ้ไหม-ถนนคนเดินจิง่หล่ี-เฉินตู-กรุงเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

 น าท่านแวะเลือกซ้ือ ผำ้ไหม สินคา้ OTOP ของจีน จากน้ันเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิง่หล่ี 

เป็นถนนคนเดินท่ีรกัษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหท่้านเลือกซ้ือ

ไดต้ามอธัยาศยั 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ !! อำหำรสมุนไพร 

บ่ำย สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู 

16.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเสฉวน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  3U8145 

18.05 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

*************************************** 

 

โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว 

บำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำรและจะตอ้งมีจ  ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไปจงึออกเดินทำงในกรณีที่มีจ  ำนวนผูโ้ดยสำรไม่ถึง 15 ท่ำนไม่มีหวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

หมำยเหตุ 

กรุณำส่งเอกสำรล่วงหนำ้ 20 วนัก่อนเดินทำง เพรำะตอ้งท ำวีซ่ำจนีก่อนเพ่ือท ำวีซ่ำทิเบต 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ รำคำเด็ก (เท่ำกบัผูใ้หญ่) พกัเดี่ยวจำ่ยเพ่ิม 

วันที่ 09-14 พ.ย. 60 40,900 40,900 8,000 

วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 60 40,900 40,900 8,000 

วันที่ 21-26 ธ.ค. 60 40,900 40,900 8,000 

วันที่ 28 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 46,900 46,900 8,000 

***ค่ำทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น 120 หยวนต่อท่ำน*** // ส่วน หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตดุ่ลพินิจ*** 

รำคำรวมค่ำประกนัสุขภำพ และอุบตัิเหตแุลว้ 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
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ขอ้ควรทรำบ : รำ้นที่ระบุในโปรแกรม คือ บวัหิมะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้(ขอควำมร่วมมือลูกคำ้ทุกท่ำนแช่เทำ้), 

ไข่มุก, รำ้นผำ้ไหม ซ่ึงจ  ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร ์จงึเรียนใหก้ับนกัท่องเที่ยว

ทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุกรำ้นจ  ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั 

ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5. ค่ารถรบัส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6. การยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

8. ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

9. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 กิโลกรมั/ท่ำน ส่วนเกินน ้าหนักกิโลกรมัละ 

500 บาท 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

5. ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

7.ค่ำทิปไกด ์+ คนขบัรถ ท่ำนละ 120 หยวน // ส่วนหวัหนำ้ทวัรไ์ทยแลว้แตดุ่ลพินิจของท่ำน 
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เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. กำรเดินทำงในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ  ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2. ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพ่ือ

เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทั้งไฟลบิ์นและเวลำนัดหมำยทวัร ์หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัท

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 

4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ  ำ 

   4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

   4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทั้งหมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถึ่งจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

 

หมำยเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการ

ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์น

ทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพรอ้มคณะ

ถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำร และเงินมดัจ  ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริษทัจะเรียกเก็บ

ค่ำใชจ้ำ่ยที่เกิดข้ึนจำกท่ำนเป็นจ  ำนวนเงิน 300 หยวน/คน/วนั 

11.ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้น

ทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ทั้งสิ้ น 

 

เอกสำรในกำรยืน่วีซ่ำจนีส ำหรบัผูท้ี่ถือพำสสปอรต์ไทย 

** ยืน่วีซ่ำเดี่ยวค่ำบริกำรดงัน้ี ** 

-ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ า่กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน**  

และตอ้งไมใ่ช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมีอายุของรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิ้ มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง  2ขา้ง 

- ไมส่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
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4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ

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

- กรณีท่ีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนังสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว่้ำใหข้อ้มูล

เท็จ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เล่มที่มีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อยา่ง

นอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจนีอยูใ่นระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครั้งบริษทัทวัรไ์ม่ทรำบล่วงหนำ้   

ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / 

ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์ 

10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  

- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่าน้ัน 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำหนงัสือเดินทำงคนตำ่งชำติในกรณีที่ทำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 3,560 บาท  

2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

- เอกสำรที่ตอ้งเตรียม   

1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ า่กว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน **พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน**  

และตอ้งไมใ่ช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

http://www.consular.go.th/
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- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมีอายุของรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิ้ มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง  2ขา้ง 

- ไมส่่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสือวา่จา้งในการท างาน  

5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รบัรองตราประทบัรา้นท่ี

แปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏิเสธไม่รบัท ำวีซ่ำให ้พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

อตัรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ตอ้งจำ่ยเพิ่มใหส้ถำนฑูตจนี เม่ือท่ำนส่งหนงัสือเดินทำงล่ำชำ้  

 ยืน่วีซ่ำด่วน 2 วนั เสียค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มท่ำนละ  1,050 บำท 

 

 

(ตำ่งชำติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงักำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได)้ 

 

**กำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปล่ียนกฎเกณฑก์ำรยืน่วีซ่ำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้** 

 

ประกำศ 

เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มีกำรปรบัรำคำสูงข้ึน ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษีน ้ำมันข้ึนใน

อนำคต ซ่ึงทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง   
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**สถำนทูตจนีมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 

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

ที่อยูต่ำมทะเบียนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

............................................................................................................................. ................................................รหัสไปรษณีย์

.......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................................ 

ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหน่งงำน ....................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำน/สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

(ส ำคัญมำก กรุณำแจง้เบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สำมำรถติดต่อท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับ

ทำ่น) 

ทำ่นเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัท่ี.......................เดือน..........................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..........................เดือน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดินทำงไปตำ่งประเทศหรือไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ..................................................................... 

เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี..........................  ถึง วนัท่ี.........................เดือน.............................ปี............................ 

รำยช่ือบุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจริง 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพ่ิมเติม  อำจท ำใหท้ำ่นเกิดควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี  (โปรดท ำตำมระเบียบอยำ่งเครง่ครดั) 

 


