
 

 

รหัสทัวร B2B2000465 

ทัวรจีน หังโจว อี้อู เหิงเตี้ยน เซี่ยงไฮ 6 วัน 4 คืน (CA) 

หังโจว-เซี่ยงไฮ - โรงถายภาพยนตรเหิงเตี้ยน - ตลาดคาสงที่ใหญที่สุดในโลก อี้อู – ขึ้นหอไขมุก 
SKY WALKER - ถนนศิลปะเทียนจือฝาง - Starbucks Roastery Roastery 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA716 : 02.10-07.00) 

23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินแอร
ไชนา โดยมีเจาหนาท่ี คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่2 
หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน)-เมืองอี้อู-ชอปปم�งตลาดคาสงที่ใหญที่สุดในโลก
อี้อู(ครึ่งวัน)    

02.10 น. ออกเดินทางสู เมืองหังโจว  โดยเท่ียวบินที ่CA716 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
07.00 น.  เดินทางถึง สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน เมืองหังโจว เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรความ

เปนมายาวนาน ปรากกฎรองรอยในสมัยราชวงศฉิน มีชื่อเรียกวาเมืองเฉียนถัง สมัย
ราชวงศสุยเปลี่ยนเปนหังโจวตอมาในสมัยราชวงศซงไดตั้งหังโจวเปนเมืองหลวง หังโจว
เปนเมืองงดงามดวยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตนไม และสวนจนไดรับสมญานาม
วา “สวรรคบนดิน”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว = ซูหัง แปลวา ฟากฟ�ามีสรวงสวรรค บนผืน
ปฐพี ก็มี ซู หัง  

เชา รับประทานอาหารเชา แบบเมนูเซ็ต KFC หรือ Mc Donald ระหวางเดินทาง 
 นําทานเดินทางสู เมืองอี้อู (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองเล็กๆ ใกล

กับหังโจว ถึงแมวาเมืองอี้อูแหงนี้จะเปนเพียงเมืองเล็กๆ แตที่นี่กลับมีความสําคัญมาก 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA716 : 02.10-07.00) 
วันที่ 2  หังโจว (สนามบินหังโจวเส่ียวซาน)–เมืองอี้อู-ชอปปم�งตลาดคาสงที่ใหญที่สุดในโลกอี้อู(ครึ่งวัน)    
วันที่ 3  อี้อู-เหิงเตี้ยน- โรงถายภาพยนตรเหิงเตี้ยน –วังจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต (ชมขบวนพระราชาภิเษก) – 

ถนนคนเดินฮองกง – เมืองอี้อู     
วันที่ 4. อี้อู-หังโจว-ลองเรือทะเลสาบซีห ู– หมูบานใบชาหลงจิ่ง –ยานซีหูเทียนตี้ 
วันที ่ 5 หังโจว-เซี ่ยงไฮ- ศูนยนวดเทา(ยาบัวหิมะ)– ถนนนานกิง-ศูนยยางพารา-ขึ ้นหอไขมุก+SKY 

WALKER–หาดไวทาน 
วันที ่6. ศูนยหยก –วัดหลงหัว – STARBUCK RESERVE ROASTERY -ถนนศิลปะเทียนจือฝาง- เซี่ยง

ไฮ (สนามบินเซี่ยงไฮผูตง)– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 /21.15-00.25+1 ) 



 

 

เพราะที่นี่มีการจัดใหเปนตลาดสินคาสงที่ใหญที่สุดในโลก อี้อูมีสินคามากมายหาซื้อได
ในราคาถูกมากๆ เพียงแตวาการที่จะซื้อของที่นี่จะตองซื้อทีละจํานวนมาก แบบขายสง 
จะไมขายใหแบบทีละชิ้นสองชิ้นแมจะขายใหก็จะไมถูก เพราะเป�าหมายหลักๆของ
ตลาดที่นี่คือขายสง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 จากนั้นใหทานชอปปم�ง ศูนยกลางตลาดคาสงเมืองอี้อ ูตลาดชื่อดงั... ถูกตั้งเปนสถานที่

เท่ียวระดับ AAAA หากกลาวถึงตลาดคาสงนกัลงทุนตางกร็ูจักชื่อ “อี้อู”ไมวาจะเปนชาว
จีนหรือชาวตางชาต ิซึ่งหากมีโอกาสแลวทุกคนที่เคยไดยินชื่อของเมืองอี้อูก็อยากจะมาดู
เมืองอี้อูดวยตาของตัวเองทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานที่ท่ีขึ้นชื่อวาเปน “ตลาดคาสง
สินคาเบ็ดเตล็ดที่ใหญที่สุดในโลก” รวมรานคากวา 5  หมื่นราน สินคากวา 10,000 
ชนิด ใหเลือกซื้อและมีตัวแทนจากประเทศตาง ๆ (รวมทั้งประเทศไทย) คอยใหบริการ
เรื่องการขนสงสินคากลับประเทศ ภายในอาคารที่ใหญโตมโหฬาร จะมีทั้งสวนที่เปน
พื้นท่ีโชวรูม และหองเจรจาการคาของรานคาสงตาง ๆ รานคาจะถกูจัดแบงเปนโซน ๆ 
เชน โซนนาฬิกา โซนเครื่องใชไฟฟ�า โซนเครือ่งมือชาง โซนไอที โซนกระเป�า โซน
หมวก+เครื่องประดับ โซนของกิ๊ฟตชอป เรียกไดวาสินคาหลากหลาย ไมมีอะไรที่อยาก
ไดแลวหาไมได 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม  YIWU YIHE HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ  4 ดาว (เมืองอี้อู)   

วันที่ 3 
อี้อู-เหิงเตี้ยน- โรงถายภาพยนตรเหิงเตี้ยน –วังจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต(ชมขบวน
พระราชาภิเษก) –ถนนคนเดินฮองกง – เมืองอี้อ ู    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู โรงถายภาพยนตรเหิงเต้ียน (Hengdian World Studios) เมือง

ละครโทรทัศนและภาพยนตรเหิงเตี้ยน เปนแหลงทองเที่ยวระดับ 5A ของจีน สรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1996  ตั้งอยูในเมืองเหิงเตี้ยน นครตงหยาง ตอนกลางของมณฑลเจอเจียง 
ประเทศจีน หางจากเมืองหังโจวซึ่งเปนเมืองเอกของมณฑล 160 กม. ตั้งแตป ค.ศ.
1996 เปนตนมาเครือบริษัทเหิงเตี้ยน ไดลงทุนเปนเงินสะสมรวม 3 พันลานในการ



 

 

สรางเมืองละครโทรทัศนและภาพยนตรเหิงเตี ้ยน ปจจุบันไดสรางฐานถายทําละคร
โทรทัศน และภาพยนตรเสร็จแลวจํานวน 13 แหง เปนเมืองละครโทรทัศนและ
ภาพยนตรที่ใหญที่สุดในเอเชีย ณ ปจจุบันฐานการถายภาพยนตรไดรับการขนานนาม 
จากนิตยสาร “Hollywood” ของสหรัฐอเมริกาวาเปน “ฮอลลีวูดของจีน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานชม วังจักรพรรดิจิ ๋นซีจําลอง   มีขนาด 1：1 วังขนาดยักษที ่สรางจําลอง
พระราชวังที่ถูกทําลายไปเมื่อ 2,200 ปกอน ตัววังลอมรอบดวยกําแพงที่มีความสูง 18 
เมตร และยาวกวา 2.5 กิโลเมตร จากนั้นนําทานชม ถนนคนเดินฮองกง ถนนจําลอง
บรรยากาศของเกาะฮองกงในสมัยตกอยูภายใตการยึดครองของอังกฤษ ทั้งสองขาง
ทางประกอบไปดวยบานเรือนสมัยตนยุค ค.ศ. 1920 ใหบรรยากาศเสมือนอยูในละคร
เจาพอเซี่ยงไฮ  

 

 จากนั้นนําทานเดินทางกลับ เมืองอี้อ ูใชเวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   

ที่พัก โรงแรม  YIWU YIHE HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ  4 ดาว (เมืองอี้อู)   



 

 

วันที่ 4 อี้อู-หังโจว-ลองเรือทะเลสาบซีห ู– หมูบานใบชาหลงจิ่ง –ยานซีหูเทียนตี ้

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานเดินทางกลับสู เมืองหังโจว (ใชเวลาเดินทางปราณ 4 ชม.) เปนเมืองที่มี
ประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน ปรากกฎรองรอยในสมัยราชวงศฉิน มีชื่อเรียกวา
เมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศสุยเปลี่ยนเปนหังโจวตอมาในสมัยราชวงศซงไดตั้งหังโจวเปน
เมืองหลวง หังโจวเปนเมืองงดงามดวยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตนไม และสวนจน
ไดรับสมญานามวา “สวรรคบนดิน”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว = ซูหัง แปลวา ฟากฟ�ามี
สรวงสวรรค บนผืนปฐพ ีก็ม ีซ ูหัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ไกขอทาน+หมูตงโพ) 
 นําทาน ลองเรือทะเลสาบซีหู  ตั ้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมี

ลักษณะใกลเคียงกับวงรี มีเนื ้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 
กิโลเมตร นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขาและอีกหนึ่งดานเปน
เมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา 30 แหงและสถานที่ชมทิวทัศน
มากกวา 40 แหง โดยจุดสําคัญก็ไดแก หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ หาทะเลสาบ และ
สิบทิวทัศน นําทานลองเรือผานชม สะพานขาดซึ่งเปนที่มาของตํานานเรื่อง “นางพญางู
ขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรนํ้าลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่น
รอบๆ ทะเลสาบแหงนี้ที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยววา “พฤกษชาติในนครินทร” 

 

 นําทานสู หมูบานใบชาหลงจิ่ง  ที่มีคุณภาพด,ี ชาหลงจิ่ง หรือชาบอมังกร ,ชาชนิดนี้อยู
ใน 10 อันดับชาที่ดีที่สุดของโลก มีแหลงกําเนิดที่เมืองหังโจว จังหวัดซีเจียง หลักฐานที่
พูดถึงชาหลงจิ่งจนเปนตํานานปรากฎในตําหรับการปรุงชาของวังหลวงตั้งแตศตวรรษที่ 
8 เปนตนมา  จากนั้นนําทานสู ยานซีหูเทียนตี้  ซึ่งเปนหลักเมืองของหังโจว และเปน



 

 

จุดนัดพบปะกันของหนุมสาวชาวเมืองหังโจว อยูติดกับทะเลสาบซีหู เปนการผสมผสาน
ระหวางอาคารทันสมัยและประวัติศาสตรประเพณีโบราณเขากันไดอยางสวยงามลงตัว 
ทั้งรานคา ภัตตาคาร รานอาหาร เส้ือผาบูติคทันสมัย ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  HANGZHOU HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หร ือเท ียบเท า

ระดับ 4 ดาว    

วันที่ 5 
หังโจว-เซี่ยงไฮ- ศูนยนวดเทา(ยาบัวหิมะ)–ถนนนานกิง-ศูนยยางพารา-ขึ้นหอ
ไขมุก+SKY WALKER–หาดไวทาน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ เปนเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ ของ

ภูมิภาคทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน รวมถึง ดานแฟชั่น และการ
ทองเที ่ยว เซี ่ยงไฮจึงนับเปนความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือไดวาเซี ่ยงไฮเปน
สัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย  จากนั้นนําทานแวะ 
ศูนยนวดเทา(ยาบัวหิมะ)  เป�าซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจําบานที ่มี
ชื่อเสียง ชมวีดีทัศนและฟงพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด  
หมายเหตุ : ขอความรวมมือทุกทานกรุณาแชเทา โดยไมมีคาใชจาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 จากนั้นนําทานสู ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู ( Nanjing Lu) เปนถนนที่เกาแกของ
เซี่ยงไฮสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1851 ถือวาเปน walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูดวยหินออน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 
ฝากฝم�งของนานจิงลู เปนที่ตั้งของรานคามากมาย มีทั้งรานขายเสื้อผาแฟชั่น รานขาย
ของที่ระลึก รานอาหาร ภัตตาคารหร ูรานจิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งรานที่เปนของคนจีนทองถิ่น 
และของตางชาติ รานฟาสตฟู�ด มีตั้งแต ราน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza 



 

 

Hut รานไอศครีม  นําทานแวะชม ศูนยยางพารา  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทํามาจาก
ยางพารา อาทิเชน หมอน ที่นอน  เปนตน  

 

 
  

นําทานขึ้นชม วิวบน หอไขมุก +SKY WALKER  ซึ่งตั้งอยูฝم�งผูตงริมแมนํ้าหวงผู เขต
ลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร ดูภายนอกเปนลูกเหล็ก
กลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูตอนกลางของหอเปนหอชมวิวที่
กวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศนของเซี่ยงไฮไดทุกดาน ซึ่งปจจุบันหอไขมุกถือเปน
สัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮอีกดวย 
นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของแมนํ้าหวงผูมีความยาวจากเหนือ
จรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาต”ิ  ถือเปน
สัญลักษณที ่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั ้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ เปนตน นําทานนั่ง 
รถไฟอุโมงเลเซอร ลอดอุโมงคใตแมนํ้าหวังผู ซึ่งเปนอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมนํ้า 
9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแตงดวยไฟเลเซอรเปนรูปตางๆ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

วันที่ 6 
ศูนยหยก –วัดหลงหัว – STARBUCK RESERVE ROASTERY -ถนนศิลปะ
เทียนจือฝาง- เซี่ยงไฮ (สนามบินเซี่ยงไฮผูตง)– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CA805 /21.15-00.25+1 ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานชม ศูนยหยก อัญมณีลํ้าคา เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อ

วาใส แลวจะชวยป�องกันอันตรายได ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน  นําทานสู วัดหลงหัว วัด
เกาแกคูบานคูเมืองเซี่ยงไฮ ที่มีอายุกวา 1,500 ป วัดแหงนี้ถูกสรางขึ้นในยุคสามกก 
ดวยความตั้งใจของซุนกวนที่ตองการอุทิศใหแกมารดาผูลวงลับ และไดใชชื ่อวัดวา 
‘เซียนซื่อ เปนชื่อแรก กอนจะเปลี่ยนมาใชชื่อ ‘หลงหัวจนถึงปจจุบัน ภายในวัดมีวิหาร
เจ็ดหลังตั้งอยูบนพื้นที่กวางขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ วิหารแตละหลังมีรูป
ปم�นพระพุทธรูปและเทพผูพิทักษประดิษฐานอยูใหผูคนไดเขามากราบไหวขอพรอาทิ ใน
วิหารใหญมีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจาแมกวนอิมที่มีองคเจา
แมกวนอิมพันกรรายลอมดวยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค ดานตรงขามวัดมีเจดียหลง
หัว (Longhua Pagoda) เจดียแปดเหลี่ยมโบราณ 6 ชั้น สูง 44 เมตร เปนเจดียที่ถูก
สรางขึ้นมาใหมในป 922 แทนเจดียองคเดิมแตไมอนุญาตใหเขาชมดานใน   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    

 นําทานสูรานกาแฟ  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมในเซี่ยงไฮ ใหญ
กวาสาขาปกติ 300 เทา สําหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปดใหบริการใน
เซี่ยงไฮใหมหมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ท่ีผานมานี้ สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญอลังการแลว 
ยังมีบารจิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึ้นแทนเปนสาขาที่มีบารจิบกาแฟยาว
ที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกคาสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศ
ของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มตางๆ กวา 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะ
สาขานี้แหงเดียวเทานั้น   



 

 

 

 
 นําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานในยุค ค.ศ.

1920 – 1930 ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนนแหงนี้เริ่มมี
ชื่อเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปนแบบติดดิน หรือที่
ปจจุบันเรียกวา แนวสตรีท ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และรานขายของที่ระลึก และงาน
แสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินเซี่ยงไฮผูตง 
21.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่CA805 (บริการอาหารสแน็คบนเครื่อง) 
00.25+1 

น. 
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ : หังโจว อี้อู เหิงเตี้ยน ฮอลลิวูดแดนมังกร เซี่ยงไฮ 6 วัน 4 คืน 
 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอรไชนา 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 11-16 เม.ย.
63 

23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000.- 
11,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 

 



 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 

 
 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท

ฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

 
 
 
 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  ค าประกันอุบัติเหต ุค ุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื ่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2.   คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท 



 

 

วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น 
(ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน และรูปถายสแกน1 รูป 
และตองสงเอกสารลวงหนา 14 วันกอนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวาดวย
สาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงิน
เพิ่ม ทานละ 1,800 บาท พรอมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซาเดี่ยวผานศูนย
รับยื่น    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคยเดินทางไป
ในประเทศ.  ดังตอไปนี้ตั ้งแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ 
(กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทานั้น และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทํา
การ 
 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิ
สถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง วี
ซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได และการยกเลิก
เดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณ ี

3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 
กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 



 

 

อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี ่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มเิชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 



 

 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**  
 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

ข อ ง เ ด ็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร  ม ไ ด  ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลม
ที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หาก
ทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย  



 

 

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวซีา
ใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพ่ิม  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวี
ซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน้หลังขาว
เทานั้น] 
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรอง

ตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 



 

 

3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมลูดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการยืน่ขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบยีนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม       ไมเคย       เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


