
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ (CZ8464/02.00-07.20) 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไช

น่าเซาท์เทิร์น โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง
ให้กบัทกุทา่น 

วันท่ี 2 
เซ่ียงไฮ้(สนามบินนานาชาตผู่ิตง) - หมู่บ้านน า้โบราณชีเป่า - ศูนย์ผ้าไหม - ถ่ายรูปหอไข่มุก(ไม่รวมค่า
ตั๋วขึน้ชมวิว) - หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์-กายกรรมเซ่ียงไฮ้ 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ8464 (มีบริการ
อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

07.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน 



ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้
แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น า้หวงผู่  

 

น าทา่นเดินทางสู ่ หมู่บ้านน า้โบราณชีเป่า ตัง้อยู่บนถนนเก่าแก่ “ชีเป่า ” มีต านานเลา่ขานกนัมาถึงของวิเศษ 7 สิง่
ที่ถกูน ามา  ณ. เมืองโบราณอนั ได้แก่ พระพทุธรูป ระฆงั คมัภีร์ดอกบวั ต้นไม้เทวดา ไก่ทอง ขวานหยก ตะเกียบหยก 
เหล่านีไ้ด้เป็นที่มาของช่ือหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านโบราณแห่งนี ้ เป็นศูนย์รวมที่ทางการใช้จัดกิจกรรมเผยแพร่
วฒันธรรมท้องถ่ิน อีกทัง้สถานที่ตัง้อยู่ริมน า้ มีทศันียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การมาเยือน ซีเป่า เป็น
ย่านเก่าที่เหมาะแก่การเดินเล่นชมย่านเก่าแก่ มีประวตัิศาสตร์มายาวนานกว่าหนึ่งพนัปี บวกกับภมูิทศัน์ริมแม่น า้ที่
สวยงาม ร่มร่ืน เต็ม ไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลกึในอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ ชีเปาไม่ได้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่โด่งดงัแค่เฉพาะในหมู่นกัท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่คนเซี่ยงไฮ้ก็มกัเลือกเป็นสถานที่พกัผ่อนอีกด้วย  เย่ียมชม 
ศูนย์ผ้าไหม ผลติภณัฑ์ที่ท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า
ทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพ่ือมาท าไส้นวมผ้าหม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านถ่ายรูปด้านล่าง  หอไข่มุก (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมวิว) ซึง่ตัง้อยู่ฝ่ังผู่ตงริมแม่น า้หวงัผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จ

เม่ือปี ค.ศ. 1993 มีความสงู 468 เมตร ดภูายนอกเป็นลกูเหล็กกลม 15 ลกู อยู่ต่างมมุต่างระดบั ลกูเหล็กกลมที่อยู่
ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทศัน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทกุด้าน ซึง่ปัจจบุนัหอไข่มกุถือเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาว
จากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่า “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่น
ของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่ส าคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาว
ของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และ
ส านกังานใหญ่ของบริษัทต่างๆ น าท่านนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แม่น า้หวงผู่ที่เช่ือมโยง
ระหว่างทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และเขตผู่ตง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าต่ืนเต้นของการท่องเที่ยวใน
ขบวนรถไฟแห่งนีเ้ร่ิมต้นกันด้วย โบกีร้ถไฟที่สามารถมองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เม่ือขบวนของรถไฟเร่ิมวิ่ง
ไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สร้างความน่าต่ืนเต้นยิ่งขึน้ด้วยเสียงต่าง ๆ แสงไฟจะเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ 
ปรากฏเป็นภาพที่งดงาม ซึง่จะใช้เวลาทัง้หมดเพียงแค่ 3-5 นาที เทา่นัน้ในการผ่านอโุมงค์แหง่นี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา) 
 น าท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้ ซึง่เป็นการแสดงมีช่ือเสียง ซึง่ทกุฉาก ตืน้เต้นเร้าใจ ต่ืนตาต่ืนใจด้วยชดุการแสดงที่

ผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนในอดีต บวกกบัความทนัสมยัได้อย่างลงตวั 
ที่พัก โรงแรม  MINIMAX PREMIER HOTEL SHANGHAI HONGQIAO หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
วันท่ี 3 วัดหลงหัว - BINGO BOX - ร้านนวดเท้า(บัวหมิะ) - ช้อปป้ิง BAILIAN OUTLET PLAZA 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 น าท่านสู่ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี วัดแห่งนีถู้กสร้างขึน้ในยคุสามก๊ก ด้วย
ความตัง้ใจของซุนกวนที่ต้องการอทุิศให้แก่มารดาผู้ล่วงลบั และได้ใช้ช่ือวดัว่า ‘เซียนซื่อ เป็นช่ือแรก ก่อนจะเปลี่ยน
มาใช้ช่ือ ‘หลงหวัจนถึงปัจจบุนั ภายในวดัมีวิหารเจ็ดหลงัตัง้อยู่บนพืน้ที่กว้างขวางที่สดุในบรรดาวดัของนครเซี่ยงไฮ้ 
วิหารแต่ละหลงัมีรูปปัน้พระพุทธรูปและเทพผู้พิทกัษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหาร
ใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรรายล้อมด้วย



พระพทุธรูปสีทอง 500 องค์ ด้านตรงข้ามวดัมีเจดีย์หลงหวั (LONGHUA PAGODA) เจดีย์แปดเหลี่ยมโบราณ 6 ชัน้ 
สงู 44 เมตร เป็นเจดีย์ที่ถกูสร้างขึน้มาใหม่ในปี 922 แทนเจดีย์องค์เดิมแต่ไม่อนญุาตให้เข้าชมด้านใน   

 น าท่านแวะ BINGOBOX ร้านค้าอตัโนมตัิ ข้างในมีสินค้าหลากหลายชนิด  แต่ไม่มีพนกังานขาย เวลาจะสัง่ซือ้ของ
ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้เองและจ่ายเงินผ่านแอ๊พบนมือถือได้โดยง่าย ซึง่ทาง BINGOBOX มีความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการ และปลอดภยั โดยเขาใช้พนกังานเพียง 4 คน ส าหรับดแูล BINGOBOX จ านวน 40 สาขาทัว่ประเทศจีน  โดย
มี GGV CAPITAL เป็นผู้ลงทนุหลกั และยงัเป็นพนัธมิตรกับ AUCHAN ซูเปอร์มาร์เก็ตจากฝร่ังเศส ซึง่มีหลายสาขา
ในจีน จะคอยดแูลแหลง่สต็อกสนิค้าให้ เหมาะกบัการตัง้ใกล้คอนโดมิเนียมเป็นร้านสะดวกซือ้ที่ดีด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าทา่นสู ่ศูนย์นวดฝ่าเท้า(ยาบัวหมิะ)  พร้อมฟังบรรยายเก่ียวกบัการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปัจจบุนั การสง่เสริม

การใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี รับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ  พร้อมผ่อนคลายนวดฝ่าเท้า  
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทกุท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
น าท่านเดินทางสู่ SHANGHAI BAILIAN OUTLETS PLAZA เป็นแหล่งช้อปปิง้สินค้าขนาดใหญ่ และเป็นที่นิยม
ส าหรับวยัรุ่นเซี่ยงไฮ้ ที่จะมาช้อปปิง้สินค้าในช่วงวันหยดุ  เอ้าเลทแห่งนีมี้ลกัษณะเป็นอาคาร หลายๆหลงัโดยแบ่ง
ออกเป็นโซนต่างๆ มากมาย มีสนิค้าให้เลือกซือ้ อาทเิช่น กระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้า นาฬิกา แว่นตา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
ซึ่งที่ น่ีจะมีสินค้าทัง้แบรนด์ท้องถ่ิน และแบรนด์ระดับนานาชาติ  เช่น MANI, ZEGNA, BURBERRY, BALLY, 
HUGO BOSS, DUNHILL, AQUASCUTUM, FERRAGAMO, MAXAMARA , NIKE, ADIDAS, ESPRIT, IT, 
MIZUNO, GH, D’URBAN, LACOSTE, ECCO, CLARKS, GEOX  และอ่ืนๆอีกมากมาย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม MINIMAX PREMIER HOTEL SHANGHAI HONGQIAO หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 
ร้านหยก - ตลาดเฉินหวงเม่ียว - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE  ROASTERY - ย่านศิลปะ
เทียนจ่ือฝาง - เซ่ียงไฮ้(ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CZ8463/21.15-00.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นเย่ียมชม ศูนย์หยก อญัมณีล า้ค่า เคร่ืองประดบัที่นิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส ่แล้วจะช่วยปอ้งกัน

อนัตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลที่มีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   
น าท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึง่ได้กลายเป็น
ศนูย์รวมสินค้าและอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึง่มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจบุนั
ได้อย่างลงตวั ซึง่เป็นย่านสนิค้าราคาถกูที่มีช่ืออีกย่านหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   

 น าท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึง่ได้กลายเป็น
ศนูย์รวมสินค้าและอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึง่มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจบุนั
ได้อย่างลงตวั ซึง่เป็นย่านสนิค้าราคาถกูที่มีช่ืออีกย่านหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( NANJING LU) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 

ถือว่าเป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหนิอ่อน และมีลวดลาย
เซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของท่ีระลกึ 
ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านที่เป็นของคนจีนท้องถ่ิน และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตัง้แต่ 
ร้าน KFC, MCDONALD, SUBWAY PIZZA HUT ร้านไอศครีม   



น าท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับ
สาขา RESERVE ROASTERY ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเม่ือวนัที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้สาขานีน้อกจาก
ความยิ่งใหญ่อลงัการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาว
ที่สดุในโลกของ STARBUCKS ลกูค้าสามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและ
เคร่ืองด่ืมต่างๆ กว่า 100 เมน ูรวมทัง้เคร่ืองด่ืมที่มีเฉพาะสาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้  

 จากนัน้น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบ้านในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบ
ไปด้วยบ้านทรงยโุรปสลบักบับ้านแบบจีน ถนนแหง่นีเ้ร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศิลปะ
จากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจบุนัเรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลกึ และงาน
แสดงของศิลปินทัง้ในและต่างประเทศ 

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง 
21.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ8463  (มี

บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

บนิตรงเซ่ียงไฮ้ SUPER SAVE สุดคุ้มพัก 5 ดาว 4 วัน 2 คืน โดยสายการบนิไชน่าเซาท์เทร์ิน                                   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 
ท่านท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วันที่ 09-12 ส.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 23-26 ส.ค.62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 13-16 ก.ย.62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 27-30 ก.ย.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 11-14 ต.ค.62 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.- 6,900.- 
วันที่ 13-16 ต.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 18-21 ต.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 5,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 4,900.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่า) 

  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมูล

ความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทัง้สิน้ 



3.  การช าระค่าบริการ 
  3.1 กรุณาช าระเตม็จ านวน ภายใน 1 วันหลังการจอง 
4.  การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทา่นต่อหนึง่ห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง

เจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 
 วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบ

เต็ม 2 หน้ามองเหน็ข้อมลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้องสง่เอกสารลว่งหน้า 14 วนัก่อนเดินทาง) 



 หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถ
ย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือท าการย่ืนค าขอวี
ซา่เด่ียวผ่านศนูย์รับย่ืน    

 โปรดทราบ  ที่มีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ.  ดังต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 
2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องย่ืนวีซ่าจีนแบบเด่ียวเท่านัน้  และใช้เวลามากกว่า
ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.
ซดูาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย   

 

   กรณีที่ เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่
สามารถน าไปใช้กับการเดนิทางครัง้อื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดนิทางไม่สามารถคืนเงนิค่าวีซ่าได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนกั
ตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทปิมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นสละสทิธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีทา่น
ได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 



9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาใ ห้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้** - ย่ืนธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  // - ย่ืนด่วน 2 วันท าการ 2,775 บาท  
 

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เหน็ฟัน มองเหน็ทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสาร

ย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบัตรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉกุเฉิง 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการ
ระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้

บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ
จีนอย่างน้อย 2 อาทติย์  

10. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  



 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานในประเทศ
ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้

เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเว้น แคนาดา บราซลิ และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้า

เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เหน็ฟัน มองเหน็ทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท 

 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกที่มีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต 
ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  



  

 

 
**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.....................................................SURNAME...................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ............................................................................................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ……………………………..…………………………………………….. 
.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. .................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)............................................................................ 
...............................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. .................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ........................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ................................................................................ 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)……………………………………..…………………………… 
.....................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์......................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. .................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถกูต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


