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นาขัน้บนัไดหลงจี๋ | หยางซั่ว | เขาเหยาซาน | ถนนฝรั่ง 
ลอ่งเรือแม่น า้หลเีจียง | เจดียเ์งินเจดียท์อง | ถ า้เขาทะล ุ| พกัโรงแรมระดบั4 และ 5 ดาว 

 
 

กุ้ยหลนิ หยางซ่ัว นาขัน้บนัไดหลงจ๋ี โชวด์รีมไลคล์ี่เจียง 6 วัน 5 คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์- มีนาคม 2563  

ราคาเร่ิมต้น 14,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง) 
(CZ6100:13.00-18.25) 

10.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U 
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6100 

 *แวะพกัท่ีสนามบินอูซู๋ เมืองหนานหนิง พรอ้มท าพิธีการตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นกลบัขึน้เครื่องเดินทาง
ตอ่สูเ่มืองกุย้หลิน* 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – กุย้หลนิ (สนามบินเหลี่ยงเจียง) (CZ6100:13.00-18.25) 
วนัที่ 2.  เขาเหยาซาน (รวมกระเชา้ขึน้ลง)-รา้นหยก--สวนชวนชาน – ถ า้เขาทะล ุ–โชวด์รมีไลคล์ี่เจียง 
วนัที่ 3.  รา้นผลติภัณฑย์างพารา-หลงเซิ่น-นาขัน้บนัไดหลงจ๋ี-กุย้หลนิ 
วนัที่ 4.   สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงชา้ง-รา้นผา้ไหม-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง 
วนัที่ 5.  ลอ่งเรอืแม่น  า้หลเีจียง (ครึง่สาย)-กุย้หลนิ-รา้นบวัหิมะ-ชมเจดียเ์งินเจดียท์อง (ดา้นนอก)-ประตโูบราณกหูนานเหมิน-ถนนคนเดิน 
วนัที่ 6    กุย้หลนิ(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CZ6099:08.40-12.00) 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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18.25 น. เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกวา่งซี มณฑลทางภาคใตข้องประเทศจีน 
ซึ่งมีพืน้ท่ีประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตต้ิดกบัมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุย้โจว 
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทางตะวนัออกเฉียงใตต้ิดกับกว่างตง ทางใตต้ิดกับอ่าวตงัเก๋ีย 
และทางตะวันตกเฉียงใตต้ิดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบแอ่งกระทะ และเทือกเขา
ขนาดเลก็ท่ียาวคดเคีย้วติดตอ่กนั เทือกเขาส  าคญั ไดแ้ก่ ภเูขาตา้หมิงซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหินปูน
ขาวท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีครึง่หนึ่งของประเทศ ดว้ยเหตนีุเ้องจึงมีถ  า้หินปนูอยู่มากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่2 
เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึน้ลง)-ร้านหยก-สวนชวนชาน – ถ า้เขา
ทะลุ –โชวด์รีมไลคล์ี่เจยีง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู ่เขาเหยาซาน ท่ีสงูท่ีสดุซึ่งอยู่ชานเมืองกุย้หลินเพ่ือนั่งกระเชา้ ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาความ
สงูประมาณหนึ่งพนัสองรอ้ยฟิตอากาศท่ีนีจ้ะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพทั่วเมือง
กุย้หลินอนัสวยงามย่ิงกลุม่เขาบางลกูแลดคูลา้ยพระพทุธไสยาสนแ์ม่น  า้หลี่เจียงเสมือนพญามงักรไหล
ตลอดแนวคดโคง้ ขนานสองฝ่ังแมน่  า้ดว้ยเขาหินปนูสลบัซบัซอ้นรูปทรงแปลกตาบวกกบัจินตนาการของ
มนุษย์ สมกับค  ากล่าวของคนจีนโบราณท่ีว่า ทิวทัศน์กุย้หลิน งามล า้เลิศในปฐพี จากนั้นน าท่านชม 
หยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก  าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์
มงคลท่ีมีช่ือเสียงจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ของท่ีระลึกพืน้เมือง
ตา่งๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 น าท่านชม สวนชวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณท่ีตัง้อยู่ในเมืองกุย้หลินฝ่ังตะวนัออกของแม่น  า้หลีเจียง 

สวนแห่งนีเ้ป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีขึน้ช่ืออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุย้หลิน ภายในประกอบดว้ยภเูขาขนาดเล็ก 
ถ า้หินปูนธรรมชาติท่ีมีหินงอกหินย้อยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมหิ้น และดอกไมหิ้นท่ีหาดูยาก 
รวมทัง้หินท่ีมีขนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้ก่ผูพ้บเห็น นอกจากนีภ้ายในถ า้ ท่านจะไดพ้บกับ
หินซอ้นขนาดใหญ่ท่ีถกูบนัทึกในกินเนสบุ๊ค ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นท่ีสดุในโลกและเป็นหนึ่งเดียวในบรรดาถ า้นับ
พนัในเมืองกุย้หลิน น าท่านชม ถ า้ทะลุ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอก
หินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตลัท าใหถ้  ้านี ้ความแปลกตาและสวยงาม  มีขนาดใหญ่เป็น
ล  าดบั 3 ของถ า้ในตวัเมืองกุย้หลิน 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงท่ีผสมผสานระหวา่งบลัเลต่ก์บักายกรรมเขา้

ดว้ยกัน ผ่านการเคี่ยวกร  าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวน์ับสิบปี ประทับใจกับการแสดงท่ีบอกเล่า
เรื่องราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสตัวต์า่งๆ 

 

 
ทีพ่ัก โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที ่3 ร้านผลิตภัณฑย์างพารา-หลงเซ่ิน-นาข้ันบันไดหลงจี-๋กุ้ยหลิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   

 น าท่านสู ่ร้านผลิตภัณฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื่องนอนเพ่ือสขุภาพชนิด
ตา่งๆ จากนัน้น  าทกุท่านเดินทางสู่ อ าเภอหลงเซิ่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่ีอดุม
สมบรูณด์ว้ยทรพัยากรธรรมชาติ ป่าไม ้แรธ่าต ุเป็นเมืองน า้พรุอ้นท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง อีกทัง้ยังเป็นศนูย์
รวมวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของชนเผา่เยา้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านชม นาข้ันบันไดหลงจี ๋หรือสนัหลงัมงักร นาขัน้บันไดท่ีแลดเูหมือนกับมงักรเลือ้ยรอบเนินเขา 

ตัง้อยู่ในทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอหลงจ๋ี แถบหมู่บา้นเหอผิง เน่ืองจากบริเวณนั้นไม่มีพืน้ท่ีราบ 
ชาวบ้านจึงท านาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได  โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตีย้ก็ดู
เหมือนกบัขดกน้หอย สว่นภเูขาสงูก็ดเูหมือนเจดีย ์แตล่ะขัน้แตล่ะชัน้ สลบัซอ้นเรียงกนัสงูขึน้เรื่อยๆ ช่าง
อศัจรรยย่ิ์ง และน าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองกุ้ยหลิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่ัก โรงแรม Guilin Hongfeng Jingcheng Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่4 
สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ร้านผ้าไหม-
เขาเซียงกง-หยางซ่ัว-ถนนฝร่ัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
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 น าท่านเขา้ชม สวนจือ่โจว (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นสวนสาธารณะท่ีตัง้อยู่ใจเมืองกุย้หลิน และอยู่ใกลเ้ขา

งวงชา้ง จากนั้นท่านจะไดม้องเห็น เขางวงช้าง (จากฝ่ังตรงขา้มสวนจ่ือโจว) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองตรง
บริเวณจดุบรรจบของแมน่  า้หลีเจียงและแมน่  า้ถาวฮวัเป็นหนึง่ในภเูขาท่ีขึน้ช่ือของกุย้หลิน ทางตะวนัออก
เฉียงใตส้ดุเขตเมืองกุย้หลิน ริมแมน่  า้หลีเจียง เป็นสญัลกัษณข์องเมืองกุย้หลิน ท่ีไดช่ื้อวา่เขางวงชา้งนั้น 
มาจากรูปรา่งของภเูขาหินท่ีคลา้ยกบังวงของชา้งท่ีก  าลงัโนม้ลงเพ่ือกินน า้จากแม่น  า้หลีเจียงท่ีอยู่เบือ้ง
ลา่ง จากนัน้น  าท่านแวะชม ร้านผ้าไหม สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 ชม เขาเซยีงกง อยู่ทางทิศตะวนัตกของแมน่  า้หลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซั่ว 28 กิโลเมตร ท่านจะได้

ชมวิวแม่น  า้หลีเจียงจากบนเขานี้ แม่น  า้หลีเจียงถูกลอ้มรอบดว้ยเขาหลายๆลกู เป็นจุดท่ีชมแม่น  า้หลี
เจียงสวยท่ีสดุ ถือวา่เป็นจดุนิยมของช่างถา่ยภาพอีกหนึ่งจดุท่ีนา่สนใจ จากนัน้น  าท่านเดินทางสู ่เมืองห
ยางซ่ัว เมืองเล็กริมแม่น  ้าหลีเจียงท่ีมีทิวทัศน์สวยงามและมีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า  1,400 ปี มี
ประชากรประมาณ 300,000 คน ท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปรานของนักท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีนิยมขี่จักรยานชม
ธรรมชาติบริสทุธ์ิ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
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 อิสระใหท้่านเดินเลน่หรือชอ้บป้ิง ถนนฝร่ัง หรือถนนคนเดินขนาบขา้งดว้ยทิวเขา หนา้ตาคลา้ยคลึงกับ

ถนนขา้วสาร มีทัง้โรงแรม ผบั บาร ์รา้น อาหาร และยังมีสินคา้พืน้เมืองวางขายมากชนิด เช่น ผา้ทอท่ี
น ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พนัคอ เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหินแกะสลกัขนาดเล็ก 
ภาพวาดพู่กนัจีน ตวดัลายเป็นรูปเทพเจา้จีน ธรรมชาติ และสตัวม์งคลต่างๆ หนังสือคติพจนข์องท่าน
ประธาน เหมาเจ๋อตงุ อดีตผูน้  าจีน ก็มีวางขายใหท้่านเลือกซือ้เลือกชม 

ทีพ่ัก โรงแรม New West Street Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมทีน่่าสนใจได้ 
โชวห์ลิวซานเจีย่ หรือ “Impression Liu Sanjie” (โชวท่ี์เมืองหยางซั่ว) ก ากบัการแสดงโดยจางอีโ้หมว 
ซึ่งจดัแสดงในทกุๆค  ่าคืน งานนีจ้างอีโ้หมวใชธ้รรมชาติเป็นฉากทัง้สายน า้ ขนุเขา แลว้น าเรื่องราวของ
ภาพยนตรจี์นละครเพลงสดุคลาสสิคเรื่อง"หลิวซานเจ่ีย" หรือ "เพลงรกัชาวเรือ" มาดดัแปลงใสเ่ขา้ไป เนือ้
เรื่อง กลา่วถึงหลิวซานเจ่ีย นางเอกนกัสู ้สาวงามชาวจว้งสมยัราชวงศถ์งัท่ีมีพรสวรรคด์า้นการรอ้งเพลง
(ชาวจว้งช่ืนชอบการรอ้งเพลงมาก) จนเป็นท่ีหมายปองของหนุ่มๆทั่วไป แตส่ดุทา้ยเธอถกูผูม้ีอิทธิพลบีบ
บงัคบัใหแ้ตง่งานดว้ย ทวา่หลิวซานเจ่ียก็ไดท้  าการตอ่สูก้บัความอยตุิธรรมของผูม้ีอิทธิพลโดยใช้
เสียงเพลงรอ้งตอบโต ้จนเธอสามารถเอาชนะไดค้รองคูก่บัคนรกัและไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น"วีรสตรีชาว
จว้ง" มาจนถงึทกุวนันี ้โดยฉากการแสดงคือแมน่  า้หลีเจียง และ ขนุเขาท่ีเมืองหยางซั่ว สวยงามอลงัการ 

[ติดตอ่ขอขอ้มลูและรายละเอียดเพ่ิมเติมกบัรายการไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีและช าระเงินกบัไกดท์อ้งถ่ิน] 

วันที ่5 
ล่องเรือแม่น า้หลีเจียง (คร่ึงสาย)-กุ้ยหลิน-ร้านบัวหมิะ-ชมเจดยีเ์งนิ
เจดยีท์อง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมนิ-ถนนคนเดนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
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 น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าหลีเจียง ชมความงามของแม่น  า้หลี่เจียงท่ีสวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตาม

ขนุเขาใหญ่นอ้ยนบัพนัท่ีมีรูปรา่งตา่งๆ กนัตามจินตนาการตา่งๆ ของผูผ้า่นชมใหท้่านพิสจูนด์งัค  ากล่าว
ท่ีว่า กุย้หลินเป็นดินแดนแห่งขนุเขาท่ีแปลกและสวยงาม มีแม่น  า้สวยใสท่ีสดุในโลก จากนั้นน าท่าน
เดินทางกลบัสู ่เมืองกุ้ยหลิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านเขา้ชมศนูยน์วดเทา้ (ยาบัวหมิะ) ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง ชมวีดีทศันแ์ละฟังพรรยายสรรพคณุ

ของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด น าท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกบั เจดียเ์งินและเจดียท์อง เพ่ือเป็นสิริ
มงคล เจดียร์ิมทะเลสาบคูนี่ ้เจดียห์นึ่งสรา้งดว้ยทองเหลือง ถือวา่เป็นเจดียท์องเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
สว่นอีกเจดียส์รา้งดว้ยปนูเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทศันส์วยงามย่ิงนัก ถือว่าเป็นจุดชม
วิวท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน น าท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่บริเวณ
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ทะเลสาปหยงห ูสรา้งขึน้ครงัแรกในสมยัราชวงคถ์งั อายโุดยประมาณ 1,300 ปี ไดร้บัการปรบัปรุงล่าสดุ
หลงัสงครามจีนกบัญ่ีปุ่ น 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นอิสระให้ท่านชอ้บป้ิงท่ี ถนนคนเดิน จะไดพ้บกับสินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเท้า

แฟชั่น ของท่ีระลกึท่ีตลอดจนสินคา้ตา่งๆ หลากหลายชนิด ทัง้สินคา้พืน้เมืองกุย้หลินยาแกเ้จ็บคอ ผลไม้
กุย้หลินตา่งๆ อาทิ ลกูพลบัอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้ 

ทีพ่ัก โรงแรม Hampton by Hilton Guilin Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่6 
กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CZ6099:08.40-12.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินเมืองกุย้หลิน 

08.40 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6099 
 แวะพกัท่ีสนามบินอูซู๋ เมืองหนานหนิง จากนัน้เดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ 

12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

อัตราค่าบริการ : กุ้ยหลิน หยางซ่ัว นาข้ันบันได โชวด์รีมไลคล์ี่เจยีง 6 วัน 5 คนื โดยสายการบินไชน่าเซาทเ์ทริน์                                   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัท่ี 21-26 ก.พ. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- 9,900.- 
วนัท่ี 13-18 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,000.- 10,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไม่รวมวซ่ีา) 

  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทัวร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม

กบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด  าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
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6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบัตรตวัจริง, ส าเนาสตูิบัตรและสตูิบัตรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท  างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
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1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท  าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...................................................................................................................................... ................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ................................... ................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ................................. ..................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ..................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................ ................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................... .................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.......... ........   
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รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครดั) 
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