
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
สายการบิน แอรเ์อเซียเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 760 DMK(กรงุเทพ) - PVG(เซ่ียงไฮ้) 00.10 – 05.30 
XJ 761 PVG(เซ่ียงไฮ้) - DMK(กรงุเทพ) 06.50 – 10.15 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-) 
 
21.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ 
คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พชื 
ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

DAY 2 
เซ่ียงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซ่ียงไฮ้ – ร้านใบชา – 
STARBUCK RESERVE ROASTERY  (-/ L/ D) 
 



 
 

 
 

00.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ AIR ASIA X

เทีย่วบนิที ่XJ 760 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ช.ม.** 

05.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้  ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

เมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า  น าท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ใหท้่านได้เลอืกชม เอกซื้อสนิคา้และผลติภณัฑ์ ทีผ่ลติด้วยผ้าไหม จากนัน้

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ซึ่งตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก

ของเซี่ยงไฮ้ รมิฝัง่ทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้าแห่ง

วฒันธรรมโบราณ ตดิอนัดบัหนึ่งในสีท่ี่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซี่ยงไฮ ้อกีทัง้ได้ชื่อว่า

เป็นไข่มุกใต้แม่น ้าแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้  ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มี

สิง่ก่อสรา้งทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศ์หมงิและราชวงศ์ซงิอยู่มากมาย (รวมค่าล่องเรอืแลว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านใบชา ให้ท่านไดช้ิมชาทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศจนีหลากหลายชนิด หลงัจาก

นัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) มหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
ประเทศจีน ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออก
เฉียงใต้ มพีื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมอืงท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่ง
ทะเลจนีใต้ ทีไ่ดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวนัออก” น าท่านสู่รา้น STARBUCKS 



 
 

 
 

RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่อลงัการ ครองต าแหน่งสตาร์
บคัส์ทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในจนี ซึ่งไดท้ าการเปิดตวัไปเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2560 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 
ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลีย่มซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผ่น 
และทีต่ัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ย
แผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส ์
กาแฟที่คัว่ในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะท าให้เกิดเสียงราวกับ
เสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ี่ยาวที่สุด ซึ่งมคีวามยาวถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ที่
มคีวามยาวทีสุ่ดในโลก มเีครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีง
แห่งเดยีว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเม่ียว หรอืตลาดรอ้ยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง 
เมอืงเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมงิและชงิ แต่ท าเป็นร้าน
ขายของมทีัง้ของพืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้สมยัใหม่อย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยงัมรีา้น
ขายขนมและอาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูกุ้งมงักร 
พกัท่ี   RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DAY 3 
ร้านบวัหิมะ – หาดไว่ทาน – ผ่านชมหอไข่มุก – ถนนนานกิง – อุโมงค์เลเซอร ์– ร้านหยก – 
ย่านซินเทียนต้ี  (B/ L/ D) 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ่งเป็นอกีวธิหีนึ่งในการผ่อนคลายความเครยีด 

ปรบัสมดุลให้การไหลเวยีนของโลหติด้วยวธิีธรรมชาติ พร้อมชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที่รู ้จกักันดีในชื่อ บวั
หิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรกัษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใต้ถงึ
4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า “พพิธิภณัฑ์นานาชาต”ิ ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนคร
เซี่ยงไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาว
ของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค 
รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรม
ศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการช้อปป้ิงที่
คกึคกัมากทีสุ่ดของนครเซี่ยงไฮท้ีไ่ม่มวีนัหลบัใหล ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ห้างสรรพสนิคา้มากมายและถอืเป็นย่าน
สวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนด์เนมทัง้หลาย นอกจากนี้ทีห่าดไว่ทนัยงัสามารถมองเหน็ "หอไข่มุก" ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงเซี่ยงไฮ้ไดอ้ย่างชดัเจนอีกด้วย ใครมาเยอืนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบ
คลาสสกิของ “เดอะบนัด์” จงึเรยีกไดว่้ามาถงึเซี่ยงไฮจ้รงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซี่ยงไฮจ้นเตม็แลว้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูไก่แดง 

น าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น ้าสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยงัฝัง่ตรงขา้มใชเ้วลา

ประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ น าท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวาม

เชื่อว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็น

เครื่องประดบัน าโชคตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนต้ี เป็นย่านท่องเที่ยวที่มี

บรรยากาศร่มรื่นและมกีลิน่อายของวฒันธรรมจนีและวฒันธรรมตะวนัตกเขา้ด้วยกนั ถอืไดว่้าเป็นอกีหนึ่ง

ย่านการคา้และแหล่งท่องเที่ยวที่คกึคกัแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ในยุคก่อนบรเิวณนี้เคยเป็นย่านที่อยู่อาศยั

ของชาวเซี่ยงไฮ ้จึงเต็มไปด้วยบ้านทีถู่กสรา้งจากอฐิบล็อกแบบฝรัง่ สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบนี้มชีื่อ

ว่า ฉือคู่เหมนิ (Shikumen) มคีวามหมายว่า ประตูหนิ เป็นสไตล์ของตึกแถว 2- 3 ชัน้ที่ผสมผสานสไตล์

ตะวนัตกและตะวนัออก จุดเด่นคอืการใชอ้ิฐเรยีงกนัเป็นแถว เริม่ต้นตัง้แต่ช่วงกลางของปี ค.ศ. 1860 จน

ไดร้บัความนิยมและเป็นสญัลกัษณ์ของทีบ่่งบอกถงึ ความเป็นเซี่ยงไฮ้  ไดเ้ป็นอย่างด ี

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 

พกัท่ี   RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

DAY 4 
เซ่ียงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเตม็วนั (รวมบตัรเข้า)  (B/ -/ -) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้าแล้ว) สวนสนุกแห่งที ่6 แห่งอาณาจกัรดสินีย ์ซึ่งมี

ขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และเป็นสวน

สนุกดสินียแ์ลนด์แห่งที ่3 ในเอเชยี ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่น ้าหวงผู่ และสนามบนิผู่ตง    สวนสนุก

เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บรกิารเมื่อวนัที่ 16 มถิุนายน 

2016  ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทัง้สิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 

180,000ลา้นบาท โดยเซี่ยงไฮ ้ดสีนียแ์ลนด์ ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี้ 

1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วย

รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย อกีทัง้ยงัม ีLEGO LAND ในโซนนี้อกีดว้ย 

2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉายหนัง

การตู์นสัน้ของมกิกี้เมา้ส ์เหมาะกบัการถ่ายรูปและนัง่พกัผ่อนภายในสวนสนุก 



 
 

 
 

3.ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภยัทีจ่ะท าใหน้ักท่องเทีย่วไดต้ื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศหุบเขา

ลึกลับในยุคดึกด าบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจดินแดนที่แฝงไปด้วย

ปรศินาและความลกึลบั และลงเรอืเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ ้าปรศินาในช่องเขารอวรร์ิง่ ซึ่งเป็น

ทีอ่ยู่ของจระเขย้กัษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบนิชม

ธรรมชาตแิละสิง่ก่อสรา้งต่างๆทัว่โลก 

4.TOMORROW LAND อกีหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดสินีย์ ทีม่กัจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพื่อสรา้งจิต

นาการให้กบัเด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เครื่องเล่นสุดล ้าใหเ้ข้ากบัคอนเซ็ปต์ ส าหรบัที่ดิสนียแ์ลนด์แห่งใหม่นี้ 

เปิดตวัเครื่องเล่นที่มจีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชื่อดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค 

ทีถู่กขนานนามไวว่้า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตลีงักาส าหรบัเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์

แลนด์ที่ห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth 

Vader ตวัเป็นๆ 

5.GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรื่องวฒันธรรมของจนี ส่งเสรมิเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาใน

สวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ 

เป็นโรงน ้ าชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทัง้ยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย ์

ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตรยิ์ ตามแบบปฏทิินจีน ม ี2 เครื่องเล่นเบาๆเดก็ๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คอื 

Fantasia Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The Fluing Elephant  

6.TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลดั เนรมติฉากจากภาพยนตร์ชื่อดงั The Pirates of the Caribbean 

กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพยีงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านัน้ จ าลองฉาก

ต่างๆ รมิทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คอื Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็น

เครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั ง่เรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman 

นอกจากนี้ยงัมเีครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7.FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตัง้ของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted 

Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น 

สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซนิเดอเรล่า, มกิกี้เมาท์, หมพีลู และเพื่อนๆตวัการตู์นอนัเป็นที่ใฝ่ฝันของทุก



 
 

 
 

คน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาท

ดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ ห รอื “AlIce in Wonderland Maze” เป็น

ทางเดนิผ่านเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตวัละครจาก Alice in  Wonderland  และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้

กค็อื “Seven Dwarfs Mine Train” นัง่รถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสยีว

ไดพ้อสมควร 

อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ไดเ้วลาอนัสมควรรบัทุกท่านทีจุ่ดนัดหมาย กลบัสู่ทีพ่กั 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 5 
สนามบินผู่ตง (เซ่ียงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง  (B/ -/ -) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 
06.50น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR ASIA X 

เท่ียวบินท่ี XJ761  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 



 
 

 
 

10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************* 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน
ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ์ 2563 
21-25 กมุภาพนัธ ์2563 12,889 15,889 15,889 3,500 5,900 

28ก.พ.-03 ม.ีค. 2563 13,889 16,889 16,889 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 

13-17 มนีาคม 2563 13,889 16,889 16,889 3,500 5,900 

27-31 มนีาคม 2563 13,889 16,889 16,889 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 

09-13 เมษายน 2563 14,889 17,889 17,889 3,500 7,900 



 
 

 
 

10-14 เมษายน 2563 16,889 19,889 19,889 5,500 7,900 

12-16 เมษายน 2563 16,889 19,889 19,889 5,500 7,900 

24-28 เมษายน 2563 13,889 16,889 16,889 3,500 5,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

** เดก็อายุต า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาตเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์สินค้า

พื้นเมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา ซ่ึง

จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่าน

ทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มี

ความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 



 
 

 
 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 

1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื่นวีซ่าเอง ** 
**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่

ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี 

หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ ลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ)  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั 

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    



 
 

 
 

✓ ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข    

   ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ที่สายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าเอง) 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับผู้ถือ

พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) ช าระพร้อมเงินค่าทัวร์ หรอื ค่าวซี่าจีนท่องเที่ยวแบบ

เดีย่ว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านต้องไปยื่นดว้ยตวัเอง) 
 

หมายเหตุ  



 
 

 
 

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณี   

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเสน้ทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ ้(เที่ยว 2 

เมอืง) ต้องยื่นวซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลิกวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได้ ผู้

เดนิทางจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการท า วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วนั ท าการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่า

ด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

เท่านัน้)  

- กรณีทีส่ามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงคต้์องการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท าวซี่าใกล้
บา้นท่าน  

- ส าหรบัผู้ที่เคยเดนิทางไปใน 24 ประเทศดงัต่อไปนี้  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซ

เบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิ สถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่ าน 10.อียิป ต์ 11.

ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.

ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

 (ตัง้แต่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวซี่ากรุ๊ปได ้ต้องท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้) 

 เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาตเก็บ

เต็มจ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่าน

จองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน 2 วันถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทนัที หากยัง

ไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท า

จองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพี

เรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 14 วันท าการ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืน

ค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 



 
 

 
 

• การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทั เช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอื จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั

จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

เงื่อนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 
• กรณีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรอื เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่อง เที่ยวหรอืเอเย่นต์ (ผู้มี

รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรอื เดินทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสาร
แจ้งยนืยันยกเลิกการจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษิัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

** ทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องจากการจดัเตรยีม การจดัการน าเที่ยว
ใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั เป็นต้น ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบนิต้องเดนิทางตามวนัที่ ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 
หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนเงินทัง้หมดให้กบัท่านทุกกรณี** 

• การเดนิทางทีต้่องการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่า
กรณีใดๆกต็าม   

• ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีู้เดนิทางไม่ถงึตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิก เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา
เพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไม่มวีซี่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทาง
ส าหรบัประเทศที่มวีีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบรษิัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบรษิัทยนิดีที่จะให้บรกิารและ
ด าเนินการต่อไป 

• ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยื่นวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมตัจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษิทัจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้
จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 



 
 

 
 

• การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 
 

เงื่อนไขส าคญัอื่นๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินท างได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์ม ลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

• กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้

เดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 



 
 

 
 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออก

บตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ต้องมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

• ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิัทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิัทขอ



 
 

 
 

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิัทได้ท าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบิน หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ 

ยนืยันด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บรษิัทเร็วที่สุด เพื่อยนืยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาที่บรษิัทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

• เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

• ขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เข้าเมอืง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  



 
 

 
 

• บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ทีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านต้องการ  

• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เห็นทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และ

ส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการยื่นวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 



 
 

 
 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซา่เดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรบัประทับตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้ง

สองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดับ 

สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพร้ิ

นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาตการท างาน ตัวจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต า่กว่า 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  



 
 

 
 

• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการท างานใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  

• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

• ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อน

การส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์

อย่างน้อย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไ์ม่ทราบล่วงหน้า   

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซา่ใหไ้ด)้ 

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,400 บาท  

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้

• น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตัดใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

• น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

 

(ต่างชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อิตาล ีลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซา่ด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วีซา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 



 
 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปน้ี** 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ........................................................................ ...................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................... ................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ..................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกต้องท่ีสามารถติดตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี......... .............................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ............................................................................ 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี.. ................................................................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 



 
 

 
 

 

RELATION....................................................................................................................................................................................  
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครดั) 


