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HILIGHT 
 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 

 มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ 

นครฉงชิง่  

 พักบนเรอืส าราญ CENTURY PARAGON 

 เจดยี์สอืเป่าไจ ้เจดยี์ ท าจากไมแ้ละเชือ่มต่อ

กันโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู สิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัด
อนัดบัไวว้า่เป็น 1 ใน 8 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 

 ลิม้รสตน้ต ารับหมาลา่ หมอ้ไฟฉงชิง่ 

 
RELAX TIME IN CHONGQING  

 

CENTURY PARAGON 

 

 5 DAYS 4 NIGHTS  

 

 

โดยสายการบนิไทยสมายล ์

 เดนิทาง : ม.ิย.- ต.ค. 62 

ราคาเริม่ตน้ 28,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่04-08 ม.ิย. 62 28,900.- 
วันที ่02-06 ก.ค. 62 30,900.- 
วันที ่23-27 ก.ค. 62 30,900.- 
วันที ่06-10 ส.ค. 62 30,900.- 
วันที ่17-21 ก.ย. 62 31,900.- 
วันที ่08-12 ต.ค. 62 39,900.- 
 

 

ยงัไมร่วมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
รายการนีไ้มม่หีอ้งเสรมิเตยีงและอตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย)- 
ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ขึน้เรอืส าราญ 
(WE684 : 10.30-14.50) 

 ✈ 🍽 
พักเรอืส าราญ  

CENTURY PARAGON 5 

2 ลอ่งเรอืแมน่ ้าแยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่าไจ-้งานเลีย้งตอ้นรับ 🍽 🍽 🍽 
พักเรอืส าราญ  

CENTURY PARAGON 5 

3 ลอ่งเรอืแมน่ ้าแยงซเีกยีง-ชวถีังเสยี-อเูสยี-เสนิหนีซว-ีงานเลีย้งอ าลา 🍽 🍽 🍽 
พักเรอืส าราญ  

CENTURY  PARAGON  5 

4 
เขือ่นยักษ์ซานเสยีตา้ป้า(รวมรถแบตเตอรี)่-อีช๋าง-รถไฟความเร็วสงู-ฉง
ชิง่ 🍽 🍽 🍽 

RADISSON CHONGQING HOTEL 

OR SAME 5 

5 
เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ

(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ ( WE68516.10-18.30) 🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย)- 

ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ขึน้เรอืส าราญ (WE684 : 10.30-14.50) 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์E 

สายการบนิไทยสมายล ์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
และสมัภาระใหก้บัทา่น 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย เมอืงฉงชิง่  โดยเทีย่วบนิที ่WE684 
14.50 น. 

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย เมอืงฉงชิง่ ตัง้อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึง่ครัง้

หนึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาลจนีพรรคก๊กมนิตั๋งในสมัยทีญ่ีปุ่่ นรุกรานประเทศจนี แต่เดมินัน้

ฉงชิง่เป็นเมืองเอกที่ข ึน้กับมณฑลซือ่ชวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาล
กลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิง่เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ขึน้ตรงกับ

รัฐบาลกลาง จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของการ
คมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยูท่างทศิตะวนัตก  

น าท่านเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้

เพื่อร าลกึถงึชัยชนะในการท าสงครามกับญีปุ่่ น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาด
ใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 3,000 รา้น ซึง่มทีัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ ่

อสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิง 
น าท่านสู่ หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจียหลงิ โครงการ

ประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพื้นเมือง รา้นน ้าชา โรงละคร ซึ่งลว้น
แลว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคส าหรับนักท่องเทีย่ว

ทีม่า 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
     พกัเรอืส าราญ  CENTURY PARAGON 5* 

วนัที ่2 ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่าไจ-้งานเลีย้งตอ้นรบั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื   

 

หลังจากเรอืออกจากทา่ ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนบ์รเิวณสองฝ่ังแมน่ ้า และ เรอืจะแล่นผา่น 
เมอืงเฟิงตู ซึง่มฉีายาว่าเป็น เมอืงผ ีซ ึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้า ซึง่สรา้งขึน้สมัย ราชวงศถ์ัง
ประมาน1300 ปี กอ่น มาถงึสมยัราชวงศซ์ง่ เมือ่ 900  ปีทีผ่า่นมา มนีายอ าเภอแซ ่หวาง 
“王”  และนายอ าเถอ แซเ่หยยีน “阎” เคยมาอยูท่ีเ่มอืงเฟิงตู แต่คนทีบ่ันทกึ จดประวัติ

การเมอืงเฟิงต ูจดแซท่ัง้สองสลับกนั เลยเป็น 阎王 พยายม ดังนัน้ชาวเมอืงเฟิงต ูจงึผดิ

ตามผดิ สรา้งเป็นเมอืงนรก ตามความเชือ่ของศาสนาเตา๋ขึน้มา ซึง่มยีมทูต ผูต้รวจสมดุ
บัญชรีายชือ่ของวญิญาณ ขา้มสะพานจ าใจ ใหไ้ปดูว่าตอนทีเ่รามชีวีติอยู่ในโลกมนุษย์
นัน้เคยท าเรือ่งชั่วดอีะไรบา้ง? และใหก้นิน ้าชาขีล้มืกอ่นมาเกดิใหม ่ซึง่เป็นการสอนให ้
คนเราควรท าแตส่ ิง่ดีๆ  ไมงั่น้ก็จะตอ้งตกนรก ถกูลงโทษทรมาน  

 (รายการเมอืงเฟิงตู(เมอืงผ)ีนี้เป็นรายการออฟชัน่ หากจ านวนคนบนเรอืครบ 50ทา่นขึน้ไป ทาง

เรอืจะจอดและเทีย่วพรอ้มกนั  หากไมถ่งึ 50 ทา่น  จะแลน่ผา่นไม่จอดชม  ทา่นใดสนใจ สามารถ

ตดิตอ่ LOBBY ชัน้สอง  ราคา 290 หยวนตอ่ทา่น ) 

 กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 จากนัน้น าท่านขึน้ฝ่ังชมความงามของ เจดยีส์อืเป่าไจ ้โครงสรา้งลักษณะสถาปัตยกรรมคลา้ย

เจดยี ์ท าจากไมแ้ละเชือ่มตอ่กันโดยไม่ไดใ้ชต้ะปเูลย ม ี12 ชัน้ สงูประมาณ 56 เมตร ซึง่นับเป็น

สิง่มหัศจรรยท์ีถ่กูจัดอนัดบัไวว้า่เป็น  1 ใน  8 สิง่มหัศจรรยข์องโลกก็วา่ได ้

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 พบกบัการเลีย้งตอ้นรบัจากกปัตนัเรอื และเหลา่กลาสเีรอือยา่งอบอุน่และชมการแสดงบนเรอื 

ทีพ่กั 
 พกัเรอืส าราญ  CENTURY PARAGON 5* 

วนัที ่3 ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชวถีงัเสยี-อเูสยี-เสนิหนซีว-ีงานเลีย้งอ าลา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื  

 เรอืแล่นผ่าน เมอืงโบราณไป๋ตีเ้ฉงิ หรอืเรยีกว่า เมอืงจักรพรรดขิาว อยู่ในเขตอ าเภอ

เฟิงเจยี ตัง้อยูท่างตอนเหนือของปากชอ่งแคบฉวถีังเสยี บนยอดเขาสงูกว่า 750 เมตร 

ทีต่ัง้ของเมอืงลอ้มรอบดว้ยน ้า 3 ดา้น และภเูขาอยูด่า้นซา้ย ภายในเมอืงโบราณแห่งนี้

ประกอบดว้ยวัดอู่หัว, ต าหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรม

ผสมผสานระหว่างราชวงศห์มงิ และชงิ นอกจากนีย้ังมรีูปเคารพของหลวิเป่ย,จเูกอะเหลี

ยง, กวนอ,ู จางเฟ่ย ในยคุสามกก๊  
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 (รายการเมอืงโบราณไป๋ตีเ้ฉงินี้เป็นรายการออฟชัน่ หากจ านวนคนบนเรอืครบ 50ทา่นขึน้

ไป ทางเรอืจะจอดและเทีย่วพรอ้มกนั  หากไมถ่งึ 50 ท่าน  จะแล่นผา่นไมจ่อดชม  ทา่น

ใดสนใจ สามารถตดิตอ่ LOBBY ชัน้สอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น) 

 
 

 

เรอืจะแลน่ผา่นเขตทวิทัศน ์ชอ่งแคบชวถีงัเสยี(ชอ่งแคบทีย่ ิง่ใหญ ่ตระการตา) ช ึง่เป็น

ช่องแคบที่มีความยาวสั ้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ด ึงดูดใจ

นักท่องเที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมนิบรเิวณนี้กระแสน ้าจะไหลเชีย่วกราก

มากเนื่องจากน ้าที่มหีนา้กวา้งกว่าหนึ่งกโิลเมตรและถูกบบีใหไ้หลผ่านที่ประตูขุยเหมิ

นเพียง 300 เมตรเท่านั้น ทัง้ทางน ้ายังหักสอกไม่เห็นทางน ้า  เรอืตอ้งกลับล าอย่าง

กระทันหัน โดยเฉพาะในอดตีเรอืส าราญตอ้งฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปใหไ้ดด้ว้ยความ

ปลอดภยั(เปรยีบนัยดังคนเมือ่พานพบอปุสรรคในชวีติแลว้ตอ้งอยา่ทอ้ถอยหรอืยอมแพท้ี่

จะฝ่าฟันไปใหพ้น้) และเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 

กโิลเมตร เป็นชอ่งแคบยาวอันดับสองในบรรดาชอ่งแคบของแม่น ้าแยงซเีกยีง ซึง่เป็น

ชอ่งแคบมีม่ฉีายาว่า “อูเสยี”เป็นชอ่งแคบทีง่ามสง่า โดยทีส่องฟากฝ่ังจะมแีนวภูเขา

หินผาสลับซับซอ้นที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายกันเป็นชั ้นอย่างมีระเบียบ 

ก่อใหเ้กดิทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพเิศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 

ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อันลอืชือ่ เชือ่กันว่า มาล่องแม่น ้าแยงซเีกยีง ไม่เห็น

นางฟ้า เทา่กบัมาไมถ่งึแมน่ ้าแยงซเีกยีง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 

 

 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านลงเรอืเล็กเพือ่ชมความงามของ เสนิหนซีว ีตัง้อยูร่มิฝ่ังดา้นใตข้อง

แมน่ ้าแยงซเีกยีง มแีหลง่ตน้ก าเนดิทีน่ครฉงชิง่ อ าเภออูซ่นั เขตกวนตู ้โดยแบง่ออกเป็น 

3 ตอนดว้ยกนัคอื ตอนตน้สายชือ่กวนตู ้ตอนกลางชือ่จือ่หยาง  ตอนปลายชือ่เสนิหนีว่ซ ี

ซึง่ไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น ้ าแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 

ทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบรสิทุธิข์องอากาศ ความเงยีบสงบกับบรรยากาศ 

ความเขยีวขจขีองหมูพ่ฤกษานานาชนดิ เปรยีบเสมอืนท่านไดเ้ยือ้งยา่งเขา้สูแ่ดนสขุาวด ี

โดยมเีรือ่งเลา่สบืขานกนัวา่ธารน ้าแหง่นีไ้ดม้มีวลหมูน่างฟ้าลงมาเลน่น ้ากนั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

**พบกบัการเลีย้งอ าลาจากกปัตนัเรอื และเหลา่กะลาสเีรอื ** 

ทีพ่กั 
     พกัเรอืส าราญ  CENTURY PARAGON 5* 

วนัที ่4 เขือ่นยกัษซ์านเสยีตา้ป้า(รวมรถแบตเตอรี)่-อีช๋าง-รถไฟความเร็วสงู-ฉงชิง่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 

 
 

น าทา่นขึน้ฝ่ังชม เขือ่นยกัษ(์รวมรถแบตเตอรี)่ อภมิหาโปรเจ็คระดับกนิเนสบุ๊ค ซานเสยีตา้ป้า 

เป็นโครงการทีใ่หญ่โตทีส่ดุอกีอย่างหนึ่งของจนี นับตัง้แตก่ารสรา้งก าแพงเมอืงจนี มคีวามยาว

ทั ้งหมด 3,035 เมตร ช่องระบายน ้ ายาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน ้ าไดถ้ึง 39.3 ลา้น

ลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 2 ส่วนส าหรับผลติ

กระแสไฟฟ้า ซึง่สามารถผลติพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งใหพ้ื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อกี 1 

สว่นส าหรับระบายน ้า และ 2 สว่นเป็นประตสู าหรับเรอืแล่นผ่าน โดยแบง่ เป็นเรอืทีม่รีะวางขับน ้า

ตัง้แต ่3000-10,000 ตัน และเรอืทีม่รีะวางขับน ้านอ้ยกวา่ 3,000 ตัน น าท่านขึน้ฝ่ังทีเ่มอืงอีช๋าง 

เมอืงอีช๋าง ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของมณฑลหเูป่ย และอยูป่ากชอ่งแคบซหีลงิเสยีของแมน่ ้าแยง

ซเีกยีงทางทศิตะวนัออก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเมอืงอีช๋าง น ัง่รถไฟความเร็วสูง เพือ่เดนิทางจากเมอืง

อีช๋างกลับไปยัง เมอืงฉงชิง่ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช.ม.) เมอืงมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี 

และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยูท่างทศิตะวนัตก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตคาร   

ทีพ่กั 
      RADISSON CHONGQING HOTEL OR SAME 5* 

วนัที ่5 เมอืงโบราณฉือชีโข่ว-ฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบนิ

สวุรรณภมู)ิ ( WE68516.10-18.30) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 
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โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
 
 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : RELAX TIME IN CHONGQING CENTURY PARAGON 5 DAYS 4 NIGHTS 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

วนัที ่04-08 ม.ิย. 62 28,900.- 26,900.- 10,500.- 21,900.- 

วนัที ่02-06 ก.ค. 62 30,900.- 28,900.- 10,500.- 22,900.- 

วนัที ่23-27 ก.ค. 62 30,900.- 28,900.- 10,500.- 22,900.- 

วนัที ่06-10 ส.ค. 62 30,900.- 28,900.- 10,500.- 22,900.- 

วนัที ่17-21 ก.ย. 62 31,900.- 29,900.- 12,500.- 24,900.- 

วนัที ่08-12 ต.ค. 62 39,900.- 37,900.- 14,000.- 28,900.- 

รายการนีไ้มม่หีอ้งเสรมิเตยีงและอตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 
ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีา่ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกล่าว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

 

น าท่านชม หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ เป็นหมูบ่า้นทีม่ชีนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชือ้

ชาตอิาศัยอยู ่อาคารบา้นเรอืนภายในหมูบ่า้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้

อสิระใหท้่านสัมผัสกลิน่อายยอ้นยคุสมัยราชวงศ ์ซง่ หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอื

ของฝาก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย 

16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  
18.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ... 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,650 บาท) 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน เท่านัน้ สว่นเกนิน ้าหนักตาม

สายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิช่นนัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการ

สง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าให ้

ขอ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซี่า ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   



 

 
 

 
หนา้ 8 

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 

หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พืน้หลังขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปลสถาน

ฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
หนา้ 9 

 

 

 

 

 

 

**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.............................................. 

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


