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CHINA 
ฉงชิง่ ตา้จู ่อูห่ลง  

โดยสายการบนิไทยสไมล ์

5 วนั 4 คนื 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-ฉงชิง่-อูห่ลง  ✈ 🍽 
CHENJIA GARDEN  HOTEL or 

SAME 

2 
อูห่ลง-หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค(์รวมรถแบตเตอรี)่-
ระเบยีงแกว้อูห่ลง-ชมโชว ์IMPRESSION 
WULONG 

🍽 🍽 🍽 
CHENJIA GARDEN  HOTEL or 
SAME 

3 
ถ ้าฝหูยงตง้-ฉงชิง่-สวนเออ๋หลงิ-หมูบ่า้นโบราณฉอื
ชโีขว่-ลอ่งเรอืแมน่ ้าแยงซเีกยีง 🍽 🍽 🍽 WELL HOTEL  or  SAME 

4 
ฉงชิง่-ตา้จู-่เมอืงโบราณชางโจว-ผาหนิแกะสลกัที่
เป่าติง่-ฉงชิง่-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย 🍽 🍽 🍽 WELL HOTEL  or  SAME 

5 หงหยาตง้-ฉงชิง่-กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนี(ธรรมดา 4 วนัทีก่าร) 1,500 บาท ** 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 100 หยวน /ทา่น/ทรปิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 

 
 

 

 

 

• ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล 
•  มหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิและวฒันธรรมของ...นครฉงชิง่   

• ลอ่งเรอืชมความงามแมน่ ้าแยงซเีกยีง...ววิทวิทัศน์แสงสเีมอืงฉงชิง่  

• ถ ้าฝหูยงตง้.....ตระการตาหนิงอกหนิยอ้ยในถ ้าสวยทีส่ดุของจนี  

• หลมุฟ้า สามสะพานสวรรค.์...ชม 3 สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญส่ดุของเอเชยี  

• ชมโชวป์ระทับใจ..... IMPRESSION WULONG 

• อาหารพเิศษ....หมอ้ไฟฉงชิง่ …..เป็ดปักกิง่ 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ-ฉงชิง่-อูห่ลง 
08.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร ์E สายการบนิ

ไทยสไมล ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684  

14.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงฉงชิง่ ตัง้อยูภ่าคตะวันตกของประเทศจนี ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ

รัฐบาลจนีพรรคกก๊มนิตั๋งในสมัยทีญ่ีปุ่่ นรุกรานประเทศจนี แต่เดมินัน้ฉงชิง่เป็นเมอืงเอกทีข่ ึน้กบัมณฑลซือ่ชวน 

ตอ่มาเมือ่วันที ่14 มนีาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิง่เป็นเขตปกครองพเิศษ แยก

ออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ขึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี และ

เป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยูท่างทศิตะวันตก หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้

เมอืง น าทา่นออกเดนิทางจากเมอืงฉงชิง่ สู ่เมอืงอูห่ลง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 CHENJIA GARDEC HOTEL OR SAME 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ 
IMPRESSION WULONG 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม อุทยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์(มรดกโลก) แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิหล่งใหม่

ล่าสุดทีไ่ดรั้บการรับรองจากยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า-สะพาน

สวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้เร็วในสมยัถัง และแห่งนีเ้กดิจากการยบุตัวของเปลอืกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาตขินาด

ใหญ่ หลังจากนัน้น าทา่น โดยสารลฟิทแ์กว้ ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลง

ไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพาน

หนิธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมงักรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรง

ขนาดใหญ่ เมือ่มองทะลุออกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรคก์ับโลกมนุษย ์สะพานแห่งทีส่องคอื สะพานมังกร

เขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ทีส่ามคอื สะพานมงักรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้

ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหดู้ค่อนขา้งมดืด า นอกจากนี้ยังสรา้งจ าลองเพือ่ใชเ้ป็นฉาก

ส าคัญของภาพยนตรจ์นี เรือ่งศกึโค่นบัลลังกว์ังทอง ของผูก้ ากับชือ่ดัง จาง อวี ้โหมว โดยม ี3 นักแสดงชัน้น า 

คอื โจว เหวนิ ฟะ เจย ์โชว ์และกงลี ่อสิระถา่ยภาพความงามทางธรรมชาตติามอธัยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  หลังจากนัน้ น าท่านพสิจูนค์วามกลา้กบั ระเบยีงแกว้อูห่ลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานทีม่พีืน้ทีห่นา้กวา้ง

ทีก่วา้งทีส่ดุในโลก จุดชมววิแห่งนี้เป็นหนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร  สว่นทีย่ืน่ออกจากหนา้ผา 11 

เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตัง้จากดา้นล่างของหนา้ผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดย

ผูเ้ชีย่วชาญจากในและตา่งประเทศกวา่ 20 ท่าน   ถอืไดว้า่เป็นจดุชมววิสะพานแกว้ทีต่ดิอนัดับแผ่นกระจกกวา้ง

ทีส่ดุในโลก  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชมโชว ์IMPRESSION WULONG ผลงานของผูก้ ากบัจางอวีโ้หมว ซึง่เนรมติหุบเขาของเมอืงอูห่ลง

ใหเ้ป็นฉาก โดยบอกเลา่เรือ่งราววถิชีวีติและประวัตศาสตรข์องผูค้นเมอืงฉงชิง่ ผ่านการแสดงโชว ์มผีูแ้สดงกวา่ 

500 คนและชมระบบแสง ส ีเสยีง อนัยิง่ใหญ ่ตระการตา  

 CHENJIA GARDEC HOTEL OR SAME 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ถ า้ฝหูยงตง้-ฉงชิง่-สวนเออ๋หลงิ-หมูบ่า้นโบราณฉอืชโีขว่-ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านชม ถ ้าฝูหยงตง้ (มรดกโลก) ไดช้ื่อว่าเป็นถ ้าที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน คน้พบเมื่อเดือน

พฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ ้าหนิปนูอายกุวา่ 1.2 ลา้นปี มพีืน้ทีป่ระมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กโิลเมตร 

กวา้ง 50 เมตร อณุหภมูเิฉลีย่ภายในถ ้าประมาณ 16 องศาเซลเซยีส โดยมหีอ้งโถงหลักพืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตาราง

เมตร ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเดนิเทีย่วชมความงดงามทางธรรมชาตทิีเ่ต็มไปดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยในรูปต่างๆ 

ตามแตจ่นิตนาการของแตล่ะคน เชน่ มา่นน ้าตก ธง ผลองุน่ ปะการังใตท้ะเล เสน้ผม เข็ม ซึง่มกีารจัดแสงสภีายในถ ้า

ชว่ยเพิม่ความงดงามยิง่นัก และน าทา่นเดนิทางกลับไปยงั เมอืงฉงชิง่ 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านชม สวนเออ๋หลิง่ ตัง้อยูเ่ขตหวจีง ซึง่อยูแ่ถบแมน่ ้าแยงซเีกยีง และขนาบดว้ยเจยีงหลงิ เดมิมชีือ่เรยีกวา่ 
“เอ๋อเซีย่งหลิง่” สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ช่องแคบเขาซันหลิง่ ซึง่มีลักษณะเหมอืนคอห่าน จงึไดถู้กขนานนามว่า 

“สวนเอ๋อหลิง่”(สวนคอห่าน) และถอืไดว้่าเป็นชอ่งแคบทีม่รีะยะใกลน้ครฉงชิง่มากทีสุ่ด ภายในบรเิวณสวน

ประกอบดว้ยสะพานเชอืก ศาลาชมววิ ฯลฯ  อกีทัง้ยังมบีรรยากาศทีร่่มรืน่และท่านยังสามารถชมและเก็บภาพ
ความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิง่ น าท่านชม หมู่บา้นโบราณฉือชีโ่ขว่ เป็นหมู่บา้นทีม่ชีนเผ่ากลุ่ม
นอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู่ อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดัง้เดมิไว ้
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อสิระใหท้า่นสมัผัสกลิน่อายยอ้นยคุสมัยราชวงศซ์ง่ หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝาก น าท่าน ล่องเรอื
ชมความงามแมน่ ้าแยงซเีกยีง และแมน่ ้าเจยีหลงิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 WELL HOTEL OR SAME 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ฉงชิง่-ตา้จู-่เมอืงโบราณชางโจว-ผาหนิแกะสลกัทีเ่ป่าติง่-ฉงชิง่-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางไปยัง เมอืงตา้จู๋ ในนครฉงชิง่ ซึง่อยู่ตดิกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิง่เป็นเมอืงใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจนี 
ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่มณฑล (อกี 3 นครคอื ปักกิง่ เทยีนจนิ และเซีย่งไฮ ้) เป็นเมอืงทา่รมิแม่น ้าแยงซเีกยีงมาแตโ่บราณ ตัว

เมอืงตัง้อยูร่ะหวา่งแม่น ้าแยงซ ีและแมน่ ้าเจยีหลงิเจยีง ถกูขนานนามวา่ เมอืงภเูขา เตาไฟ เมอืงในหมอก ปัจจบุนัเป็นเมอืง
อตุสาหกรรมหนัก เดนิทางถงึเมอืงตา้จู๋ ซึง่อยู่ห่างจากนครฉงชิง่ประมาณ 160 กโิลเมตร มสีมญานามวา่ “บา้นเกดิแห่งหนิ

แกะสลกั” ทัว่ทัง้เมอืงมศีลิปะรูปปัน้หนิแกะสลักกวา่ 50,000 ชิน้ จารกึค าสอนภาษาจนีถงึ 100,000 ชิน้ กระจายกนัอยู่บน

หนา้ผากวา่ 75 จดุ ในบรเิวณ 5 ภเูขา คอื เป่าติง่ซาน เป่ยซาน หนันซาน สอืเหมนิซาน และสอืจว้นซาน  น าทา่นเขา้ชมและ

อสิระชอ็ปป้ิง เมอืงโบราณชางโจว   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

น าทา่นชม ผาหนิแกะสลกัตา้จู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี)่ ไดรั้บการจัดเขา้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยเูนสโกใ้น

ปี ค.ศ.1999   งานหนิแกะสลักของตา้จูเ๋ป็นศลิปะสมัยราชวงศถ์ังและซง่ ลว้นแลว้แตน่ าเสนอเรือ่งราวทางพุทธศาสนานกิาย

มหายาน หลักธรรมลทัธเิตา๋ และปรัชญาค าสอนของขงจื๊อทีช่าวจนีเคารพนับถอื และเป็นอกีกลุม่งานหนิแกะสลักทาง
พระพุทธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง 1 ใน 4 แหง่ของจนี คอื ถ ้าผาโม่เกาค ูทีเ่มอืงตนุหวง มณฑลกานซ ูถ ้าพระพุทธหลงเหมนิทีล่ัว่

หยาง และถ ้าผาหยนุกงั ทีต่า้ถง มณฑลซานซ ีซึง่ 3 แหง่นัน้เป็นศลิปะถ ้าสมัยเริม่ตน้ของจนี สว่นตา้จูเ๋ป็นงานศลิปะถ ้ายุค
หลงั (ครสิตศ์ตวรรษที ่ 9-13) ทีม่คีวามออ่นชอ้ยงดงาม น าทา่นชมความงดงาม งานศลิป์หนิแกะสลักทีเ่ขาเป่าติง่ซาน มี

ความสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุม่รูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุม่ ซึง่มรีูปสลกัอยู่กวา่ 10,000 ชิน้ 
ตามแนวยาวของหนา้ผากวา่ 500 เมตร ซึง่ทัง้หมดเป็นรูปแบบศลิปะการแกะสลักหนิสมัยราชวงศซ์ง่ เชน่ พระพุทธเจา้ปาง

ปรนิพิพาน รูปสลกัเจา้แมก่วนอมิพันมอื วฏัสงัสาร หรอืวงเวยีนชวีติ พระศรอีารยิเมตไตรย อสิระเทีย่วชมและถา่ยภาพความ

ประทับใจตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงฉงชิง่ และน าทา่นเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย 
ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึชยัชนะในการท าสงครามกบัญีปุ่่ น แตปั่จจบุนักลายเป็นศนูยก์ลาง

ทางการคา้ขนาดใหญใ่จกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 3,000 รา้น ซึง่มทีัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ ่อสิระเดนิชม
และชอ้ปป้ิง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

WELL HOTEL OR SAME 
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วนัทหีา้ของการเดนิทาง 
หงหยาตง้-ฉงชิง่-กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 น าทา่นสู ่หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจยีหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้
จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพื้นเมอืง รา้นน ้าชา โรงละคร ซึง่ลว้นแลว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และ

บรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่า 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  

18.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดิภ์าพ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GT-CKG WE03 CHONGSHING 5D OCT18- WE-W43 

 ฉงชิง่ ตา้จู ่อูห่ลง 5 วนั 4 คนืโดยสายการบนิ ไทยสไมล ์  

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัคู ่

1หอ้ง  
ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่3  
ทา่น 

1 หอ้ง ทา่น
ละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่1

ทา่น ทา่นละ 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่ 12 
ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่2
ทา่น 

ทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 
จอยแลนด ์

ทา่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

16-20  พ.ค. 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 22,991.- 7,900.-   15,491.- 5,500.- 

23-27 พ.ค. 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 22,991.- 7,900.-   15,491.- 5,500.- 

13-17 ม.ิย. 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 22,991.- 7,900.-   15,491.- 5,500.- 

20-24  ม.ิย. 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 22,991.- 7,900.-   15,491.- 5,500.- 

11-15 ก.ค. 61 23,991.- 23,991.- 23,991.- 23,991.- 7,900.-   16,491.- 5,500.- 

25-29 ก.ค. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 24,991.- 7,900.-   17,491.- 5,500.- 

01-05 ส.ค. 61 23,991.- 23,991.- 23,991.- 23,991.- 7,900.-   16,491.- 5,500.- 

08-12 ส.ค. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 24,991.- 7,900.-   17,491.- 5,500.- 

22-26 ส.ค. 61 23,991.- 23,991.- 23,991.- 23,991.- 7,900.-   16,491.- 5,500.- 

12-16 ก.ย. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 24,991.- 7,900.-   17,491.- 5,500.- 

26-30 ก.ย. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 24,991.- 7,900.-   17,491.- 5,500.- 

19-23 ต.ค. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 24,991.- 7,900.-   17,491.- 5,500.- 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 100 หยวน*** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 
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 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 
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อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

8. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ รวมเป็น 100 หยวน ตอ่คน 

9. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่ธรรมดา 4 วนัท าการ (1,500 บาท) 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 
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 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ  
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


