
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 พระราชวงัโปตาลา | ทะเลสาบหยางห ู| วดัจ๋าจี(วดัไฉเสนิเมี่ยวท่ีสงูท่ีสดุในโลก) 
อารามเซลา | วดัโจวคงั | ตลาดบาร์ฆอร์ 

   

 

 

 

 

  

หนีห่าว ซีจ้าง พระราชวังโปตาลา วัดไฉเสินเม่ียวที่สูงที่สุดในโลก 6 วัน 5 คืน   

เดนิทาง ตุลาคม – พฤศจกิายน  2562  
 

เร่ิมต้นเพียง 35,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) - คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่)(MU5078:19.55-00.05) 
วนัท่ี 2    คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่) - ลาซา(สนามบินลาซากงุการ์) (MU5827:12.40-15.45) - พกัผอ่นปรับสภาพร่างกาย 
วนัท่ี 3   วดัจ๋าจี(วดัไฉเสนิเมี่ยวที่สงูที่สดุในโลก) - อารามเซรา - ร้านหินตาสวรรค์ 
วนัท่ี 4  ทะลาสาบหยางห ู
วนัท่ี 5   พระราชวงัโปตาลา - วดัโจคงั - ร้านยาจีน - ตลาดบาร์ฆอร์ 
วนัที่ 6     พระราชวังโหลวปูหลินคา - ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(MU5828:16.35-18.50) (MU2583:22.55-00.45) 



วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)
(MU5078:19.55-00.05) 

17.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์ U ประต ู9 สายการบินไชน่าอีสเทร์ิน (MU) 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

19.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองคุนหมิง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย โดยเที่ยวบินที่ MU5078 
00.05 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในมณฑลยนูนานมีประชากร 33 ล้าน

คน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผ่าครอบคลมุพืน้ที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงูเหนือระดบันํา้ทะเลประมาณ 2,000 
เมตร คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผลเิพราะมีภมูิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่
มีเสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และนําทา่นตอ่ไฟล์ทภายในประเทศ 

ที่พกั  HANGKONG HOTEL OR SAME 3* 
 (โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอ่ไฟล์ท) 

วันที่2 
คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์ ) 
(MU5827:12.40-15.45) - พกัผ่อนปรับสภาพร่างกาย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า สงวนสิทธ์ิจัดเป็น SNACK BOX รับที่สนามบินสุวรรณภมิู 
12.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองลาซา สนามบินลาซากุงการ์ โดย สายการบินไชน่าอีสเทิร์น โดยเที่ยวบินที่ MU5827 

(เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน) 
15.45 น. เดินทางถึง เมืองลาซา สนามบินลาซากุงการ์ เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เมืองศกัดิ์สทิธ์ิและลกึลบัของโลก จดุ

ศนูย์กลางจิตวิญาณของชาวพทุธ อยูส่งูเหนือระดบันํา้ทะเล 3,650 เมตร เป็นดินแดนที่ราบสงู ที่ได้รับสมญานามว่า “หลงัคา
โลก” เมืองลาซาแบ่งออกเป็น 2 สว่นคือ ลาซาเก่า และลาซาใหม่ โดยแบ่งตามลกัษณะของเชือ้ชาติพลเมือง สถาปัตยกรรม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ซึ่งนบัว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองลาซา หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นําท่านสูโ่รงแรมที่พกัให้
ทา่นได้พกัผอ่นเพื่อปรับสภาพร่างกาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร    
ที่พัก JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4* 

 คืนนีข้อให้ทา่นพกัผอ่นให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย ลาซา เป็นเมืองที่อยูส่งูกวา่ระดบันํา้ทะเลมาก จงึมีแรงกดอากาศตํา่ มี
ออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการออ่นเพลยี บางทา่นอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสยี ท้องอืด หรือคลืน่ไส้ อาเจียน 
จึงควรนอนพกัผอ่นให้มากพอ เมือ่ตื่นขึน้มาจะได้สดช่ืน สาํคญั ไมค่วรสบูบหุร่ีและดื่มสรุา ไมค่วรอาบนํา้ในคืนนี ้ถ้าอาบนํา้ 
อยา่ให้นานเกิน 5-10 นาท ี

คืนนีข้อให้ทา่นพกัผอ่นให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย ลาซา เป็นเมืองที่อยูส่งูกวา่ระดบันํา้ทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศตํ่า มี
ออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการออ่นเพลยี บางทา่นอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสยี ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อาเจียน 
จึงควรนอนพกัผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึน้มาจะได้สดช่ืน สําคญั ไม่ควรสบูบหุร่ีและดื่มสรุา ไม่ควรอาบนํา้ในคืนนี ้ถ้าอาบนํา้ 
อยา่ให้นานเกิน 5-10 นาที 

วันที่ 3 วัดจ๋าจี(วัดไฉเสินเม่ียวที่สูงที่สุดในโลก) - อารามเซรา - ร้านหนิตาสวรรค์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 นําทา่นสู ่วัดจ๋าจี หรือเรียกวา่ วดัซากิ ภาษาทิเบตเรียกวา่ จ๋าจีลาหมู ่ถือวา่เป็น วัดไฉเสินเม่ียวที่สูงที่สุดในโลก ให้ทา่นได้
กราบไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งความมัง่คัง่ วดัแห่งนีม้ีเร่ืองเลา่ว่า เทพผู้พิทกัษ์แห่งพทุธศาสนา ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลงัซากิ 
นอกจากนีย้งัมีคําลํ่าลือว่าในวดัทิเบตแห่งพระโพธิสตัว์ซากิแห่งนีห้ากใครก็ตามได้มากราบบชูา “ซาจิรา” จะสมปราถนาใน
ความมัง่คัง่มาก และยงัถือวา่เป็นวดัเดียวที่มีความมัง่คัง่ในทิเบต ทําให้ผู้คนทัง้ในประเทศจีนและต่างประเทศหากได้มีโอกาส
มายงัทิเบต ก็จะนิยมไปกราบไหว้ขอพร เพื่อความมัง่คัง่ร่ํารวย 



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 
 นําท่านชม อารามเซรา ภาษาจีนเรียกว่า เซอราซื่อ ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขาตาติปูและสร้างขึน้บนพืน้ที่ซึ่งเคยเป็นที่ตัง้ของ

กระท่อมที่พระชองฆาปา ศึกษาธรรมะปฎิบตัิกรรมฐาน สร้างโดยศิษย์รูปหนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 
1419 โดยพระนิกายหมวกเหลอืง ลกูศิษย์ของพระสงักปัปะ (ชองฆาปา มีอายอุยูร่ะหวา่งปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผู้ก่อตัง้พทุธ
ศาสนา นิกายคณุธรรม หรือ นิกายหมวกเหลือง ตามประวตัิเลา่กนัว่า ชองฆาปา ก็คือพระอาจารย์ขององค์ ดาไลลามะที่ 1) 
อารามแห่งนีเ้คยมีพระจําวดัอยู่ถึงเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามที่รู้จกักนัดีทัว่ทิเบต ปัจจุบนัมีพระจําวดัอยู่ประมาณ 300 รูป 
เป็นวดัที่ใหญ่อนัดบั 2 รองจากวดัเดรปงุ มีพระอยู่ประจํามากกว่า 6000 รูป นอกจากนีอ้ารามเซรา ยงัเป็นที่เก็บสมบตัิทาง
พทุธศาสนา เช่น พระพทุธรูปที่ทําจากอญัมณีและหลอ่จากทองเหลือง พระคมัภีร์ที่เขียนด้วยหมึกสีทอง ทัง้ที่เป็นศิลปะแบบ
ทิเบตและศิลปะแบบอินเดีย และยงัมีสิง่ที่นา่สนใจอีกอยา่งหนึง่ก็คือ จะมีพระสงฆ์ปจุฉา วิสชันาหลกัธรรม  
จากนัน้นําทา่นแวะชม ร้านหินตาสวรรค์ ที่เปรียบเสมือนดัง่ตามงักร หากมีไว้จะทําให้ทา่นมัง่คัง่ ประสบความสาํเร็จ สขุภาพ
ดี ช่วยให้ชนะอปุสรรคตา่งๆ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 ทะลาสาบหยางหู 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบหยางหู (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) หรือเรียกวา่ หยุห๋มู้  เป็นทะเลสาบที่มีนํา้ที่ใส ดัง่เป็นอญั
มณีที่มีสฟ้ีา ถึงสฟ้ีาอมเขียว สงูกวา่ระดบันํา้ทะเลประมาณ 4,441 เมตร มีพืน้ท่ี 638 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบติดอนัดบั 



1 ใน 5 ท่ีศกัดิ์สทิธ์ของชาวชีจ้าง(ทิเบต) สมัผสัความสวยของนํา้ท่ีใส  วิวทิวทศัน์ของภเูขาท่ีมีหิมะปกคลมุ ชมทุง่หญ้าอนักว้าง
ใหญ่ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองลาซา  (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พกั JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ร้านยาจีน - ตลาดบาร์ฆอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 นําทา่นชม  พระราชวังโปตาลา ตัง้อยูบ่นยอดเขาแดงซึ่งมี ความสงูประมาณ 117 เมตร พระราชวงัโปตาลา เป็นอาคารสงู 
13 ชัน้ ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องตา่งๆ เกือบ 1,000 ห้องเร่ิมสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้
รวบรวมทิเบต ให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัได้สําเร็จ คือ กษัตริย์ ซงจ้าน กมัโป (Songtsen Gampo) แรกเร่ิมต้องการเพียงจะ
สร้างเป็นตําหนกัให้แก่ มเหสชีาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ตอ่มาทรงใช้ป้อมแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีในการศกึษาพระธรรม
คําสัง่สอนขององค์สมัมาสมัพทุธเจ้าจวบจนกระทัง่สมยัเปลี่ยนการปกครองเป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบนันี ้
สว่นก่อสร้างเดิม 2 หลงันีย้งัคงเหลอืให้เห็นอยูท่า่มกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยคุหลงั อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลงันีส้ว่น
หลกัๆ สร้างในสมยัของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645-1693 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจบุนัคือ องค์ที่14) เพื่อให้เป็น
พระราชวงั ฤดูหนาว พระราชวงัโปตาลา แบ่งเป็น 3 สว่น คือ ส่วนของพระราชวงัสีขาว , สีแดงและสว่นเช่ือมที่เป็นสีเหลือง 
พระราชวงัสขีาวเป็นสว่นของสงัฆาวาส พระราชวงัสแีดงเป็นสว่นพทุธาวาสสาํหรับใช้ทํากิจของสงฆ์และบรรจ ุพระศพขององค์
ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และห้องสมดุที่ใช้สาํหรับเก็บพระไตรปิฎก    

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  



 

 
 นําทา่นชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วดัต้าเจาซื่อ เป็นวดัที่ถือวา่เป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวธิเบตทัง้มวลเพราะเมื่อมี

พิธีถือศีลกัน นกับวชนับล้านก็จะเดินทางมาร่วมกันทําพิธีที่นี่สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้าน กัมโปเช่นกัน เพื่อไว้เป็นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ คือ ชาติจีนและเนปาลนําเข้ามายงัธิเบต ศิลปะการ
ก่อสร้างมีจดุเดน่ตรงที่นําเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกนัคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตํานานเลา่กนัว่าก่อนที่กษัตริย์
ชงเซินกมัโปจะสร้างวดัต้าเจาซื่อได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึน้ไปบนอากาศหากแหวนนัน้ตกลงที่ใดก็จะสร้างวดัลง
ตรงนัน้ปรากฏวา่แหวนลอยลงไปตกในสระนํา้กระทบกบัหินท่ีโผลข่ึน้มา ทนัใดนัน้เองนิมิตของสถปูก็ปรากฏให้แก่คนทัว่ไปได้
เห็นจึงนบัว่าเป็นนิมิตรที่ดีกษัตริย์ซงจ้าน กมัโป ก็เลยสัง่ให้สร้างวดัลงตรงนัน้เอง ภายในวดัมีสิ่งสําคญัอยู่หลายสิ่งเป็นสิ่งที่
เป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และความเช่ือถือในเร่ืองไสยศาสตร์  เช่น รูปปัน้อนสุาวรีย์เป็นยา 2 เม็ดที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน 
บอกวิธีการรักษาโรคฝีดาษที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตแต่ปรากฏว่ารูปปัน้นีถู้กผู้ คนแอบแกะไปกินเพื่อรักษาโรคเสียแล้ว 
นอกจากนีย้งัเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปท่ีพระนางเหวินเฉิง นํามาจากประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึ่งได้รับการกราบไหว้
และยอมรับกนัอยา่งมากวา่ศกัดิ์สทิธ์ิท่ีสดุ  แม้แตพ่วกขบวนการเรดการ์ดหรือกองทพัแดงท่ีทําลายทกุอย่างตอนท่ีมีการปฏิวตัิ
วัฒนธรรมจีนในประเทศจีนยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นีเ้ลย แวะชมยาจีน ยาสมุนไพรพืน้บ้านของชาวทิเบต 
สรรพคณุรักษาโรคตา่งๆ  
นําท่านเดินชม ตลาดบาร์ฆอร์ หรือเรียกว่า ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต ที่ตัง้ล้อมรอบวดัต้าเจาซื่อ และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวธิเบต   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 
พระราชวังโหลวปูหลินคา - ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิง
ฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (MU5828:16.35-18.50) (MU2583:22.55-00.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทา่นชม พระราชวังโหลวปูหลินคา ซึง่เป็นพระราชวงัฤดรู้อน คูก่บั พระราชวงัฤดหูนาวโปตาลา หรืออีกช่ือเรียกว่า นอร์บู

หลงิฆา มีความหมายวา่วา่ สวนอญัมณี สร้างขึน้ในช่วงหลงัศตวรรษที่ 18 (ตรงกบัปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยธุยาจะแตก 12 
ปี) โดยดาไลลามะที่ 7 สมยัตอ่ๆ มา ดะไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างตอ่เติมสว่นของตนเองขึน้มาเร่ือย ๆ แม้แตด่าไล ลามะ องค์ที่ 
14 ก็ยงัได้ตอ่เติมพระราชวงัของตนเองก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบลัลงัก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝา
ผนงัเก่ียวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาด นําท่านเดินทางสู่โรงแร มที่พกั ให้ท่าน
พกัผอ่นเพื่อมปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากเมอืงลาซาเป็นเมืองที่อยูท่ี่ราบสงู ระยะแรกบางทา่นอาจจะมีอาการออ่นเพลยี ปวด
หวั หรืออาเจียน   



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู่ สนามบินลาซากุงการ์ 
16.35 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่  MU5828 
18.50 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง 

 นําทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง และเช็คอินรอตอ่เคร่ือง 
22.55 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู) โดยเที่ยวบินที่  MU2583 
00.45 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิ์ภาพ 

  

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

อัตราค่าบริการ : หนีห่าว ซจ้ีาง พระราชวังโปตาลา วดัไฉเสินเม่ียวที่สูงที่สุดในโลก 6 วนั 5 คนื สายการบนิไชน่าอสิเทิร์น 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 6,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 05-10 พ.ย. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 6,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 6,000.- ไมรั่บจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 8,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (รวมวีซ่าจีน 4 วันทาํการ) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

หมายเหตุ : กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า 20 วนัก่อนเดนิทาง เพราะต้องทาํวีซ่าจนีก่อนเพื่อทาํวีซ่าธิเบต 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 



 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่ อ

เช็คข้อมลูความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ 
Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   



 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีที่นํา้หนกัเกินกว่าที่สายการบินกําหนด ท่านละ 1 ใบไม่เกิน  20 

กิโลกรัม สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบินกําหนด 
4. คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองที่นัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่
อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้
ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  



สาํหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาํหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สาํหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการ

สง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, สําเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ใน

กรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้
ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ 
อยา่งน้อย 5-7 วนัทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่ าใน
รายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 



ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า -ออก
อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มนั
ขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  



 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME....................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่ 

  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ......................................................................................................................... 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ............................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.............................................................................................................. 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) .......................................................................................................... 
ตําแหนง่งาน.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยูส่ถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ............................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี............................................................. 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................ 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี............................................................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME...................................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ทา่นเกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


