บริษทั อันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุ ญำตเลขที่ 11/06144
268/6 ถ.ลำดพร้ำว122(มหำดไทย1)วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 062-8982465 / 086-9085995 ID Line : linglingthai
www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

วันที่
1

กําหนดการ
กรุ งเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.15-18.45)
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้ านนอก)
ล่องเรื อ 4 ทะเลสาบ

เช้ า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

✈



GUILIN VIENNA HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

X

2

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋
(รวมกระเช้ าขึน้ +ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้ วง





LONGJI YUN XIAN GE
 HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น (นั่งกระเช้ าลง)
ถํา้ ขลุ่ยอ้ อ-เขางวงช้ าง (รวมรถแบตเตอร์ รี่)
ชมโชว์ MIRAGE







4

กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรื อแพไม้ ไผ่ชมแม่ นํา้
หลีเจียง (ล่องครึ่งสายช่ วงไฮไลท์ )-อิสระช้ อป
ปิ้ งถนนฝรั่ง-โชว์แม่ นํา้ หลิวซานเจี่ย



YANGSHOU STARWAY
 HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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GUILIN VIENNA HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

1

5

หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ประตูโบราณ
กูหนานเหมิน-อิสระช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน







6

กุ้ยหลิน-กรุ งเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)



✈

X

GUILIN VIENNA HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

 กําหนดการเดินทาง วันที่ 13-18 / 20-25 กันยายน 2561
วันแรก
10.00 น.
13.15 น.

18.45 น.
คํ่า

กรุ งเทพฯ-กุ้ยหลิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้ านนอก)-ล่องเรื อ 4 ทะเลสาบ
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9 บริ เวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั
ฯจะคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิ รฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
** แวะผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองที่ สนามบินอู๋ซู นครหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่ องเพื่อ
เดินทางต่ อสู่ สนามบินกุ้ยหลิน***
เดินทางถึง สนามบินเหลี่ยงเจียง เมื องกุ้ยหลิน ซึ่ งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑล
กวางสี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมวิวกุย้ หลินยามคํ่าคืนริ มทะเลสาบหรงซานหู ซึ่ งบริ เวณนี้ เมื่อ 900 ปี ก่อนเคยเป็ นคูเมือง
แต่ได้รับการปรับปรุ งเป็ นสวนสาธารณะและสร้างเจดียค์ ู่หนึ่ งขึ้นกลางทะเลสาบ เจดียค์ ู่น้ นั เรี ยกว่า
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ ได้ ขนึ้ บนตัวเจดีย์) เจดียอ์ งค์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ซึ่ งถือว่าเป็ นเจดีย ์
ทองเหลื องที่ ใ หญ่ ที่ สุดในโลก ส่ วนอี ก เจดี ย ์สร้ า งด้วยปู น ระหว่าง 2 เจดี ยม์ ี อุโมงค์เชื่ อมถึ ง กัน
จากนั้นนําท่าน ล่ องเรื อ 4 ทะเลสาบ (ทะเลสาบซาหู+หลงหู+กุ้ยหู+มู่หลงหู ) ล่องเรื อใจกลางเมือง
กุย้ หลิน ชมบรรยากาศที่สวยงามของสะพานนับสิ บแห่ง เรื อจะเลาะลอดใต้สะพานสําคัญในกุย้ หลิน
ชมรู ปปั้ นนูนตํ่าตกแต่งเล่าเรื่ องเมืองกุย้ หลิน จากนั้นเรื อจะผ่านเข้าสู่ ประตูน้ าํ ที่มีการปรับระดับนํ้าที่
แตกต่างกันระหว่างทะเลสาบและแม่น้ าํ และยังได้ชมนกจับปลาด้วย
 พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
หมายเหตุ : กรุ ณาแยกเสื้ อผ้ าพร้ อมของใช้ ส่วนตัวใส่ กระเป๋าเล็กเพื่อไปพักบนเขา 1 คืน
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วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
คํ่า
วันทีส่ าม
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้ าขึน้ +ลง)-ผ่ านชมหมู่บ้านชาวจ้ วง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) เมืองในหุ บเขาที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ แร่ ธาตุ เป็ นเมืองนํ้าพุร้อนที่มีชื่อเสี ยง จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้ า ขึ้น
สู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันได ที่สวยและใหญ่ ที่สุดในโลก ซึ่ งถู กสร้างขึ้น ตามความลาดชันคด
เคี้ยวจากริ มแม่น้ าํ ขึ้นไปบนยอดภูเขา โดยจุดที่สูงที่สุดนั้นอยูท่ ี่ระดับ 880 เมตรและส่ วนที่ต่ าํ ที่สุด
คือ 380 เมตร ช่วงฤดูร้อน นาข้าวจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสี เขียวของต้นกล้าที่ปลูกใหม่ๆ ช่วงฤดูใบไม้
ร่ วง จะพบกับนาข้าวสี ทอง ช่ วงฤดู หนาว นาข้าวจะถูกปกคลุ มไปด้วยนํ้าค้างแข็ง ก่อเกิ ดเป็ นภูเขา
เงิ นสวยงามมากๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่าทุ่งนาขั้นบันไดที่ หลงเซิ่ งนี้ ส่วนใหญ่ถูก
สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์หมิง หรื อประมาณ 500 ปี ที่ผา่ นมา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ผ่ านชมหมู่บ้านชาวจ้ วง ซึ่ งมีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคําเหมือนภาษาไทย เช่น คําว่า
เป็ ด ไก่ และการนับเลข เป็ นต้น เมื่อท่านเดินทางถึงบนเขา เชิ ญท่านอิสระตามอัธยาศัย พร้อมดื่มดํ่า
บรรยากาศบนเขาอย่างเต็มที่
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ LONGJI YUN XIAN GE HOTEL หรื อเทียบเท่า (พักบนเขา 1 คืน)
นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถํา้ ขลุ่ยอ้ อ-เขางวงช้ าง (รวมรถแบตเตอรี่)-โชว์ MIRAGE
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลา นําท่าน นั่งกระเช้ า ลงจากเขา จากนั้นนําท่านเดินทางกลับ เมื องกุ้ยหลิน (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ง เขาเขียว นํา้ ใส ถํา้ แปลก หินงาม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เป็ ดปักกิง่
นําท่านสู่ ถํา้ ขลุ่ยอ้ อ ถํ้าสวยกะทัดรัดในกุย้ หลิน ถํ้าเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่ลึกเข้าไป
ภายในถํ้า 200 เมตร ตื่นใจไปกับหิ นงอกหิ นย้อยที่สมบูรณ์ สวยงาม โดยเฉพาะห้องที่สําคัญที่สุด
คือ “วังบาดาล” ที่เคยใช้เป็ นสถานที่จดั เลี้ยงอาหารคํ่าให้กบั คณะของสมเด็จพระพี่นางฯ คราเสด็จ
เยือนกุย้ หลิน จานนั้นนําท่าน นั่งรถแบตเตอรี่ สู่ เขางวงช้ าง สัญลักษณ์เมืองกุย้ หลินอยูร่ ิ มแม่น้ าํ หลี่
เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริ เวณจุดบรรจบของแม่น้ าํ หลี เจี ยงและแม่น้ าํ ถาวฮัว จะมองเห็ นเขา
งวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวติ ท่ามกลางสายนํ้าและขุนเขา
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์ MIRAGE บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE (1,182 ที่นงั่ ) พลิ้วไหวกับบัลเลย์
กายกรรม ลํ้าสมัยด้วยเทคนิ ค ปิ ดฉากสุ ดท้ายเร้าใจกับกับชุ ดมอเตอร์ ไซด์ไต่ลูกโลก ที่เรี ยกเสี ยง
ปรบมือดังกระหึ่ม
 พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
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วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
คํ่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง

กุ้ยหลิน-หยางซั่ ว-ล่ องเรื อแพไม้ ไผ่ ชมแม่ นํ้าหลี เจียง (ล่ องครึ่ งสายช่ วงไฮไลท์ )-อิสระช้ อปปิ้ ง
ถนนฝรั่ง-โชว์แม่ นํา้ หลิวซานเจี่ย
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยง
ใต้ข องเมื อ งกุ้ย หลิ น เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ท ศั นี ย ภาพ นับ ว่า เป็ นสวรรค์บ นดิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่
นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุย้ หลิน จากนั้นนําท่าน ล่ องเรื อแพไม้ ไผ่ ชมแม่ นํ้าหลีเจียง (ล่ อง
ครึ่งสายช่ วงไฮไลท์ ) ได้ชื่อว่าเป็ นแม่น้ าํ ที่มีทศั นี ยภาพสวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของจีน กล่าวคือสองฟาก
ฝั่งจะเรี ยงรายและเลื่อมลํ้าสลับซับซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ ที่มีลกั ษณะรู ปร่ างงดงาม
ต่างๆ จนก่อให้เกิ ดภาพจินตนาการขึ้นมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนี ยภาพแถบแม่น้ าํ
หลีเจียงรวมกับเหล่าทิวเขา ยังเป็ นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์อนั สวยงามจากนักจิตรกรเอกที่
มีชื่อเสี ยงของจีนอีกด้วย (1 แพ นั่งได้ 4 คน )
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร์
นํา ท่ า น อิส ระช้ อ ปปิ้ งถนนฝรั่ ง ที่ ข นาบข้า งด้วยทิ วเขา หน้า ตาคล้า ยคลึ ง กับ ถนนข้า วสาร มี ท้ งั
โรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิ ด
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้าผึ้ง
นําท่านสู่ อัฒจันทร์ ริมแม่น้ าํ ความจุ 2,000 ที่นงั่ โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านจะได้
ชมโชว์แม่น้ าํ ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองหยางซัว่ ชื่ อชุ ด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตํานาน
แม่เพลงพื้นบ้านชาวจ้วง “หลิ วซานเจี่ย ” ที่ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั ดี ทวั่ ประเทศจี น การแสดงชุ ดนี้
กํากับการแสดงโดย “จางอีโ้ หม่ ว” ผูก้ าํ กับหนังชื่ อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุ ด
อลังการไว้ในพิธีเปิ ดกีฬาโอลิมปิ กด้วยความมหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุ ดนี้ จึงได้
ผสานความงามธรรมชาติ และวิถีแห่ งมนุ ษย์ไว้อย่างดื่ มดํ่า แสงไฟและแสงจันทร์ เสี ยงเพลงและ
เสี ยงพลิ้วไหวของไผ่ออ้ ขุนเขาริ มนํ้าและเครื่ องประกอบฉากทันสมัย เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายพื้นบ้าน
และงานดีไซน์ นักแสดงร่ วม 600 ชีวติ จะเรี ยงร้อยออกมาเป็ น การแสดง ที่มีคาํ จํากัดความลึกซึ้ ง กว่า
คําว่า “สิ นค้า แห่ งการท่องเที่ยว” หากแต่เป็ นการสร้างสรรค์ งานศิลปะชิ้ นยอดที่ไม่ควรพลาดชม
(หมายเหตุ เนื่องจากเป็ นโรงละครกลางแจ้ ง หากระดับนํา้ ในแม่ นํา้ หลีเจียงสู ง อากาศหนาวหรื อมีฝน
ตกหนักมากจนทําให้ ประกาศงดการแสดง)
 พักที่ YANGSHOU STARWAY HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่ วโมง) จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่ เขาเซียงกง ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยที่สุดของเมืองกุย้ หลิน เมื่อท่านขึ้นถึงจุดชมวิวบน
ยอดเขาแล้ว ท่านจะได้เห็นภาพของแม่น้ าํ หลีเจียงที่ไหลคดเคี้ยวไปตามแนวเขา อิสระให้ท่านชมวิว
และถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านลงจากเขา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ขาหมูร่ ารวย
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บ่ าย

คํ่า
วันทีห่ ก
เช้ า
08.40 น.

12.10 น.

นําท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยูท่ ี่ริมทะเลสาปหยงหู สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์
ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุ งล่าสุ ดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึ ก
และ ชมต้ นไทรพันปี จากนั้นนําท่าน อิสระช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน ใจกลางเมืองกุย้ หลินพบกับสิ นค้า
ต่างๆหลากหลายชนิด สิ นค้าพื้นเมืองกุย้ หลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กยุ้ หลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง
ส้มจี๊ด เป็ นต้น
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
กุ้ยหลิน-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า (แบบกล่อง)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินกุย้ หลิน
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
** แวะผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมื องที่สนามบินอู๋ซู เมื องหนานหนิง จากนั้ นกลับขึ้นเครื่ องเพื่ อ
เดินทางต่ อสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ***
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .........    
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม กุ้ยหลิน...ตําซั่ว
นาขั้นบันไดหลงจี(๋ ไฮไลท์ ช่วงนาข้ าวสี ทอง) หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 13-18/20-25 กันยายน 2561

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

26,999 บาท

26,999 บาท

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตัว๋

4,500 บาท 17,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบิน ทุกแห่ ง หากสายการบิ นมี การปรั บราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
นํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนํา้ มัน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 61 เป็ นเงิน 1,600 บาท
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3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํา้ หนักสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน
5 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื้ อ ประกันการเดินทางเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ขภาพ ท่ า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุ ตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน (เด็กชํ าระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่ ง
สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสาร
ที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
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การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมื องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อ
กรอบแว่นสี ดาํ , ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหู ท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางทีช่ ื่ อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
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7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุ ณากรอกชื่ อสถานที่ทาํ งาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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