วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.25-14.50 หรื อ
11.05-15.15)-อิสระช้ อปปิ้ งหงหยำต้ ง-ลงเรื อสำรำญ
PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8

X

✈ 

เรื อสำรำญ PRESIDENT
CRUISE NO.7 OR 8

2

ผ่ ำนเมืองเฟิ งตู-ขึน้ ฝั่งชมเจดีย์สือเป่ ำไจ้
งำนเลีย้ งต้ อนรับจำกทำงเรื อ

  

เรื อสำรำญ PRESIDENT
CRUISE NO.7 OR 8

3

ช่ องแคบชวีถังเสี ย-ช่ องแคบอูเสี ย-นั่งเรื อเล็กชม
เสิ่ นหนงซี-งำนเลีย้ งอำลำจำกทำงเรื อ

  

เรื อสำรำญ PRESIDENT
CRUISE NO.7 OR 8

4

HILTON HOTEL
ชมทิวทัศน์ แม่ นำ้ แยงซีเกียง-เขื่อนซำนเสี ยต้ ำป้ ำ(รวม
  
รถกอล์ฟ)-เมืองอีฉ๋ ำง-นั่งรถไฟควำมเร็วสู งกลับสู่ ฉงชิ่ง
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว

5

อิสระช้ อปปิ้ งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ ย-ชมด้ ำนนอก
มหำศำลำประชำคม-ฉงชิ่ง-กรุ งเทพฯ
(WE685 : 15.50-18.10 หรื อ 16.15-18.35 )

  ✈

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 190 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง
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 กำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม-มิถุนำยน 2562
วันแรก
07.30 น.
10.25 น.
14.50 น.

ค่ำ

วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

กรุ งเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้ อปปิ้ งหงหยำต้ ง
ลงเรื อสำรำญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
 คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
เคำน์ เตอร์ E สำยกำรบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และ
อำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง
 เหิ รฟ้ำสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE 684:10.25-14.50 หรื อ 11.05-15.15
(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยูภ่ ำคตะวันตกของประเทศจีน ทั้งเป็ นมหำนครที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศจี น และเป็ นศู นย์กลำงของกำรคมนำคมทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ ผ่ำนพิ ธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว นำท่ำน อิสระช้ อปปิ้ งหงหยำต้ ง เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งขนำดใหญ่ แบ่งเป็ นโซน
หลำยชั้น ในส่ วนของชั้น 4 จะเป็ นตลำดของกิ น เต็มไปด้วยร้ ำนค้ำมำกมำย ตกแต่งในสไตล์จีน
โบรำณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็ นสิ นค้ำแปรรู ป และเครื่ องเทศโดยเฉพำะหมำล่ำ วัตุดิบที่ชำวจีนเสฉวน
นิยมใส่ ลงไปในอำหำร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำน ลงเรื อ ส ำรำญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 เพื่ อเริ่ ม ต้น แห่ งกำรล่ องแม่ น้ ำแยงซี
เกียง ที่มีควำมยำว 192 กม. โดยเรื อจะแล่นผ่ำนบรรดำช่องแคบน้อยใหญ่มำกมำย
 พักบนเรื อสำรำญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดำว*****
ผ่ำนเมืองเฟิ งตู-ขึน้ ฝั่งชมเจดีย์สือเป่ ำไจ้ -งำนเลีย้ งต้ อนรับจำกทำงเรื อ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำบนเรื อ
เรื อจะล่ องผ่ำน เมื องเฟิ งตู (เมื องผี) เป็ นเมื องขนำดกลำงริ มฝั่ งแม่น้ ำอำเภอวัน่ เซี่ ยน ซึ่ งเป็ นเมือง
ยมโลกจ ำลองที่ ส ร้ ำ งตำมควำมเชื่ อ ของชำวจี น ในสมัย รำชวงศ์ห มิ ง จำกลัท ธิ เต๋ ำ และพุ ท ธ
ผสมผสำนกันเกี่ยวกับบำปบุญคุณโทษมีประวัติควำมเป็ นมำยำวนำนถึง 400 กว่ำปี
 รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรื อ
นำท่ำนขึ้นฝั่งเพื่อเดินชมควำมงำมของ เจดีย์สือเป่ ำไจ้ ตั้งอยู่ติดขนำบเขำหวี้อิ้น ทำงทิศเหนื อของ
แม่น้ ำแยงซี เกี ยง สร้ ำงขึ้นในยุครำชวงศ์หมิง สมัยปี ว่ำนลี่ โครงสร้ำงลักษณะสถำปั ตยกรรมคล้ำย
เจดีย ์ ทำจำกไม้ และเชื่ อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สู งประมำณ 56 เมตร ซึ่ งนับเป็ นสิ่ ง
มหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้วำ่ เป็ น 1 ใน 8 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกก็วำ่ ได้
 รับประทำนอำหำรค่ำบนเรื อ
พบกับกำรเลีย้ งต้ อนรับจำกกัปตันเรื อ และเหล่ำกลำสี เรื ออย่ ำงอบอุ่น
 พักบนเรื อสำรำญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดำว*****
ช่ อแคบชวีถังเสี ย-ช่ องแคบอูเสี ย-นั่งเรื อเล็กชมเสิ่ นหนงซี-งำนเลีย้ งอำลำจำกทำงเรื อ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำบนเรื อ
เรื อ จะแล่ น ผ่ ำ นเขตทิ ว ทัศ น์ ช่ องแคบชวีถั งเสี ย ชึ่ งเป็ นช่ อ งแคบที่ มี ค วำมยำวสั้ นที่ สุ ด เพี ย ง 8
กิโลเมตร และเป็ นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพำะช่วงตะวันตกของช่องแคบ
ที่ชื่อว่ำประตูขุยเหมิน บริ เวณนี้ กระแสน้ ำจะไหลเชี่ ยวกรำกมำกโดยในอดี ตเรื อสำรำญต้องฝ่ ำด่ำน
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เทีย่ ง
บ่ ำย
ค่ำ

วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

อันแข็งแกร่ งนี้ ไปให้ได้ด้วยควำมปลอดภัย ระหว่ำงนั้นเรื อสำรำญจะแล่ นผ่ำน ช่ องแคบอูเสี ย มี
ควำมยำวประมำณ 42 ก.ม. เป็ นช่ องแคบใหญ่อนั ดับหนึ่ งในบรรดำช่ องแคบของแม่น้ ำแยงซี เกี ยง
โดยที่สองฟำกฝั่งจะมีแนวหิ นผำ ที่มีลกั ษณะเหมือนหิ นวำงเรี ยงรำยซ้อนกันเป็ นชั้นอย่ำงมีระเบียบ
ก่อให้เกิดทัศนียภำพที่โดดเด่นสวยงำมเป็ นพิเศษ
 รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรื อ
นำท่ำนเปลี่ยนลงเรื อเล็กเพื่อชมควำมงำมของ เสิ่ นหนงซี ต้นน้ ำเกิ ดจำกเสิ่ นหนงเจี้ย เลยได้ซื่อว่ำ
เสิ่ นหนงซี ที่มีควำมยำว 60 กิโลเมตร ก่อนจะไหลเข้ำแม่น้ ำแยงซี เกียง ได้รวมกับแม่น้ ำอีก 17 สำย
สองข้ำงทำงมีหุบเขำปกคลุม น้ ำใส และไหลเชี่ยว
 รับประทำนอำหำรค่ำบนเรื อ
พบกับกำรเลีย้ งอำลำจำกกัปตันเรื อ และเหล่ ำกลำสี เรื ออย่ ำงอบอุ่น
 พักบนเรื อสำรำญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดำว*****
ชมทิวทัศน์ แม่ นำ้ แยงซีเกียง-เขื่อนซำนเสี ยต้ ำป้ ำ(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอีช๋ ำง-นั่งรถไฟควำมเร็วสู ง
กลับสู่ ฉงชิ่ง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำบนเรื อ
เรื อจะแล่นผ่ำนทิวทัศน์ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมตำมธรรมชำติของแม่น้ ำแยงซี เกี ยง จำกนั้นนำท่ำน
ขึ้นจำกเรื อ ชมเขื่ อนยักษ์ อภิมหำโปรเจ็ คระดับกินเนสบุ๊ ค ซำนเสี ยต้ ำป้ ำ เป็ นโครงกำรที่ ใหญ่โต
ที่สุดอีกอย่ำงหนึ่ งของจีน นับตั้งแต่กำรสร้ ำงกำแพงเมืองจีน มีควำมยำวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่ อง
ระบำยน้ ำยำว 483เมตร ซึ่ งสำมำรถเก็บกักน้ ำได้ถึง 39.3 ล้ำนลู กบำศก์เมตร ส่ วนสันเขื่ อนสู ง 185
เมตร แบ่ งออกเป็ น 5 ส่ วนกล่ ำวคื อ 2 ส่ วนส ำหรั บ ผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำ ซึ่ งสำมำรถผลิ ตพลังงำน
กระแสไฟฟ้ ำส่ งให้พ้ืนที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่ วนสำหรับระบำยน้ ำ และ 2 ส่ วนป็ นประตู
สำหรับเรื อแล่นผ่ำนโดยแบ่งเป็ นเรื อที่มีระวำงขับน้ ำตั้งแต่ 3000-10,000ตัน และเรื อที่มีระวำงขับน้ ำ
น้อยกว่ำ 3,000 ตัน โดยมี ป ระตู ใ ห้เรื อแล่ นผ่ำน 5 ล ำดับ ชั้น ด้วยกัน และนอกจำกใช้ป ระโยชน์
ทำงด้ำนเศรษฐกิ จแล้วยังช่ วยป้ องกันอุ ทกภัยสองฝำกฝั่ งแม่น้ ำแยงซี เกี ยงอี กด้วย (รวมรถกอล์ ฟ )
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชสู่ เมืองอี๋ฉำง หรื อเรี ยกย่อๆ ว่ำ เมืองอี๋ ตั้งอยูท่ ำงทิศตะวันตกของ
มณฑลหู เป่ ย และอยูป่ ำกช่องแคบซี หลิงเสี ยของแม่น้ ำแยงซี เกียง ประชำกรส่ วนใหญ่จะเป็ นชนเผ่ำ
กลุ่มน้อยที่มำอำศัยอยูร่ ่ วมกันประมำณ 20 กว่ำเผ่ำ อำทิเช่น เผ่ำหุ ย ถู่เจีย แมนจู และชำวฮัน่ ฯลฯ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนนีรถไฟ เพื่อเดินทำงกลับสู่ ฉงชิ่ ง ด้วย รถไฟควำมเร็วสู งขบวนต้ งเฉอ ขบวน
ที่ D…. (บัตรโดยสำรชั้ นปกติ) ระยะเวลำกำรเดินทำงใช้เวลำประมำณ 4 ชัว่ โมง 30 นำที ซึ่ งวิ่งด้วย
ควำมเร็ ว 150 กิโลเมตร/ชัว่ โมง (กระเป๋ำเดินทำงต้ องลำกเอง เพื่อควำมรวดเร็ว) ถึง เมืองฉงชิ่ ง ซึ่ ง
เป็ นมหำนครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลำงของกำรคมนำคมทำงบก ทำงน้ ำ และ
ทำงอำกำศที่อยูท่ ำงทิศตะวันตกเฉี ยงใต้
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ HILTON HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว*****
อิสระช้ อปปิ้ งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ ย-ชมด้ ำนนอกมหำศำลำประชำคม-ฉงชิ่ง-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
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เทีย่ ง
บ่ ำย

15.50 น.
18.10 น.

นำท่ำนอิสระช้อปปิ้ งย่ำน ถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ ย เพื่อเลือกซื้ อสิ นค้ำรำคำถูกมำกมำย หรื อซื้ อเป็ น
ของฝำกสำหรับคนที่รักทำงบ้ำน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กเี้ สฉวน
นำท่ำนชม มหำศำลำประชำคม (ชมและเก็บภำพบรรยำกำศด้ ำนนอก) ซึ่ งนำยเฮดหลงแห่ งกองทัพ
คอมมิวนิสต์ริเริ่ มสร้ำงขึ้นภำยหลังกำรปฏิวตั ิสำเร็ จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่ำ 4,000 คน ใช้เป็ นที่
ประชุ มสภำผูแ้ ทน และโรงละครของประชำชน สร้ำงโดยจำลองแบบมำจำกหอเทียนถำนที่เมือง
ปั กกิ่ง สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฉงชิ่ง
 เหิ รฟ้ำสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE 685: 15.50-18.10 หรื อ 16.15-18.35
(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร*********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป ***)
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ทัวร์ คุณธรรม ฉงชิ่ง...ลอดช่ องนำ้ กะทิ
ล่ องแม่ น้ำแยงซีเกียง เรื อสำรำญ President Cruise 5 วัน 4 คืน (WE)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 20-24 มีนำคม 2562

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่
26,999 บำท
26,999 บำท

รำคำ
พักเดีย่ ว
ไม่ รวมตัว๋
จ่ ำยเพิม่
12,000 บำท 20,999 บำท

วันที่ 29 มีนำคม-2 เมษำยน 2562

26,999 บำท

26,999 บำท

12,000 บำท 20,999 บำท

วันที่ 3-7 เมษำยน 2562 (วันจักรี)

29,999 บำท

29,999 บำท

12,000 บำท 22,999 บำท

วันที่ 10-14 เมษำยน 2562(สงกรำนต์ )

32,999 บำท

32,999 บำท

12,000 บำท 24,999 บำท

วันที่ 24-28 เมษำยน 2562

28,999 บำท

28,999 บำท

12,000 บำท 22,999 บำท

วันที่ 3-7 พฤษภำคม 2562

27,999 บำท

27,999 บำท

12,000 บำท 22,999 บำท

วันที่ 8-12 พฤษภำคม 2562

27,999 บำท

27,999 บำท

12,000 บำท 22,999 บำท

วันที่ 17-21 พฤษภำคม 2562(วิสำขบูชำ)

27,999 บำท

27,999 บำท

12,000 บำท 22,999 บำท

วันที่ 24-28 พฤษภำคม 2562

27,999 บำท

27,999 บำท

12,000 บำท 22,999 บำท

วันที่ 7-11 มิถุนำยน 2562

26,999 บำท

26,999 บำท

12,000 บำท 20,999 บำท

วันที่ 21-25 มิถุนำยน 2562

26,999 บำท

26,999 บำท

12,000 บำท 20,999 บำท

วันที่ 26-30 มิถุนำยน 2562

26,999 บำท

26,999 บำท

12,000 บำท 20,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรเท่ำนั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษี น้ ำมันขึ้น ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ำภำษี
น้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริ ง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน วันที่ 24 ม.ค.62 เป็ นเงิน 1,300 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผูถ้ ือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
6. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 20 กิโลกรัม สัมภำระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่ำน น้ ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
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7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อำประกันที่มีอำยุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอำยุสูงกว่ำ 70 ปี
ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจำกัดที่มีกำรตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์
หรื อจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลู ก ค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อ ประกัน กำรเดิ น ทำงเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้ อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยด้วยโรคประจำตัว, กำรติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสี ยหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของสุ รำยำเสพติ ด , บำดเจ็ บ จำกกำรทะเลำะวิ ว ำท กำรแท้ง บุ ต ร, กำรบำดเจ็ บ เนื่ อ งมำจำก
อำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอื่นๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!!
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 190 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 100 หยวน / ท่ำน / ทริป
4. ค่ ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริ ษทั ฯ จะออกให้ภำยหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่ำนั้น
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่ำนละ 15,000 บำท หรื อทั้งหมด (ภำยใน 3 วัน หลังจำกทำกำรจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำง ให้กบั เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย
2. ส่ งหนังสื อเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทำง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดิ นทำงได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำ
เลื่ อนกำรเดิ นทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่ำนจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยที่ ไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่ำตัว๋
เครื่ องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สำมำรถเดินทำงได้
SHWECKG10 ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง...ลอดช่องน้ ำกะทิ 5 วัน 4 คืน (WE) มี.ค.-มิ.ย.62 / 240119

6

 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำ
ท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรื อค่ำมัดจำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงิ นมัดจำ หรื อค่ำทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจำกค่ำตัว๋ เป็ นกำรเหมำจ่ำยใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น
และเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ ที่เกิ ดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
กำรควบคุ มของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่ น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย,
กำรสู ญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
 ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อจลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถู กปฏิ เสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมื อง หรื อเจ้ำหน้ำที่ กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆ มำให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์ กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
 รำคำนี้ คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
 ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรื อเข้ำประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ ำบ
 ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจำก
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสื อเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
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3. รู ปถ่ ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขำวเท่ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ำมแม็ครู ป , ห้ำมรู ปเป็ นรอย, ห้ำมเปื้ อน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขำว (ห้ำมใส่ เสื้ อคอกว้ำง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์ มชุดทำงำน ชุดนักเรี ยน นักศึกษำ), ห้ำมใส่ แวนตำสี ดำ หรื อ
กรอบแว่นสี ดำ, ห้ำมสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย กิ๊ปติดผม คำดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหู ท้ งั 2 ข้ำงชัดเจน ห้ำมผมปิ ดหน้ำ
รู ปต้องอัดด้วยกระดำษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่ำนั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จำกคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน
**ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุ ณำเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่ ง
หนังสื อเดินทำง
4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณำกรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สำเนำสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สำเนำสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรื ออำเภอเท่ำนั้น
6. ผู้เดินทำงทีช่ ื่ อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษอังกฤษตัวจริ งเท่ำนั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภำษำอังกฤษตัวจริ งเท่ำนั้น
3. สำเนำบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่ำ 100,000 บำท
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้ำผูร้ ับยืน่ วีซ่ำที่ศูนย์ยนื่ วีซ่ำจีนในวันยืน่ วีซ่ำ
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญำตกำรทำงำนในประเทศไทย ตัวจริ งเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรทำงำนแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษำอังกฤษ ตัวจริ ง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์
3. สำเนำบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่ำ 100,000 บำท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนำทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทำงของคนอเมริ กนั ท่ำนละ 5,060 บำท
 หนังสื อเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศทีไ่ ม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
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ต่ำงชำติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐ
เช็ก เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทำงต้องไปดำเนิ นกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจำก
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และต้องทำเรื่ องแจ้ง เข้ำ-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทำกำรยืน่ วีซ่ำ
9. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยืน่ วีซ่ำ ดังนั้นกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่ำง
น้อย 10 วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนอำจเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถำนทูต และบำงครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทรำบล่วงหน้ำ
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในกำรเดิ นทำง และยกเว้นกำรทำวีซ่ำจี น ท่ำน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในกำรอนุ ญ ำตให้ เข้ำ -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท รำบกฎกติ ก ำใน
รำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนทำบัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง
ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยูป่ ระเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำร้ ำง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน...............................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุ ณำกรอกชื่ อสถำนที่ทำงำน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทำงำน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
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