เทียนสิน ฮาร์ บนิ คฤหาสน์ วอลการ์ พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน
เดินทาง ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
คฤหาสน์วอลการ์ | โบสถ์เซนต์นิโคลัส | พิพิธภั33
ณฑ์เบียร์ ฮาร์ บิน | สวนสตาลิน | สวนเสือตงเป่ ย
ชมแข่งขันว่ายน ้าท้ าความหนาว | เกาะพระอาทิตย์ | Harbin Ice & Snow Festival 2020
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว | แจกฟรี หมวก ผ้ าพันคอ ถุงมือ แผ่นทาความร้ อน (รับที่ฮาร์ บิน)

ราคาเริ่มต้ นเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

34,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2. กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA750:01.40-07.10) – ชมวิวแม่น ้าไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนน
อิตาลี – บ้ านกระเบื ้อง – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่ ) – ฮาร์ บิน (สนามบินฮาร์ บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – ร้ านเสื ้อกันหนาว –
คฤหาสน์วอลการ์
วันที่ 3. คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส,คฤหาสน์พาฟลอฟ) – ชมการแสดงระบารัสเซีย – พิพิธภัณฑ์เบียร์ ฮาร์ บิน (ฟรี ชิมเบียร์ สดท่านละ
1 แก้ ว)
วันที่ 4. จัตรุ ัสโบสถ์เซนต์โซเฟี ย – ถนนจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป่ ย (รวมรถอุทยาน)
วันที่ 5. ชมการแสดงว่ายน ้าท้ าความหนาว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020
วันที่ 6. ฮาร์ บิน(สนามบินฮาร์ บินไท่ผิง ) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-10.40) – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจ้ าแม่ทับทิม –
เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ)(CA749:20.25-00.40+1)

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.40 น.

วันที่2
01.40 น.
07.10 น.

เช้ า

กลางวัน

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน

กรุ งเทพ (สนามบิ น สุ วรรณภู มิ ) – เที ยนสิ น (สนามบิ นเที ยนสินบิ นไห่ )(CA750:01.4007.10) – ชมวิ วแม่ นา้ ไห่ เหอ – Tianjin Eye – ถนนอิ ต าลี – บ้ านกระเบื อ้ ง – เที ยนสิ น
(สนามบินเทียนสินบินไห่ ) – ฮาร์ บิน (สนามบินฮาร์ บินไท่ ผิง) (CA1677:19.10-21.10) –
ร้ านเสือ้ กันหนาว – คฤหาสน์ วอลการ์
ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดยเที่ยวบินที่ CA750 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสิน หนึ่งในเมืองอุตสหากรรมที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็ นเขต
เช่าของชาวตะวันตก ทาให้ บรรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวันตก จากนันน
้ าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
แล้ ว นาท่านออกเดินทางไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร

นาท่านชม แม่ นา้ ไห่ เหอ ซึง่ ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองเทียนสิน จากนันอิ
้ สระให้ ท่านถ่ายรูปภายนอก เทียนจินอาย (Tianjin Eye)
เป็ นชิงช้ าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สร้ างอยู่บนสะพานกลางแม่นา้ จื่อหย๋า โดยมีความสูงประมาณ 120 เมตร ถูกสร้ างขึ ้นในปี
2008 ที่ผ่านมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ถนนอิตาลี่ ชื่อของถนนอิตาลี่นนั ้ ก็ได้ มาจากบรรยากาศของถนนสายนี ้นัน่ เอง ถนนอิตาลี่นนประกอบด้
ั้
วยอาคาร
ที่ออกแบบโดยยึดรูปแบบศิลปะแบบอิตาลี ทังยั
้ งมีการตั ้งชื่อสถานที่อิงตามแหล่งท่องเทียวในอิตาลี่อีกด้ วย เช่น จัตุรัสมาร์ โค
โปโล นอกจากนันแล้
้ ว ถนนอิตาลี่ยงั เป็ นบ้ านเก่าของเหล่าผู้มีชื่อเสียงในอดีต เช่น หยวนซื่อไข่และอีกมากมาย จากนันน
้ าท่าน
ชม บ้ านกระเบือ้ ง เป็ นบ้ านที่มีเครื่ องลายคราม กว่า 4,000 ชิ ้น ประกอบด้ วยหินอ่อนและมีหินคริสตัลน ้าหนักรวมกว่า 40 ตัน
และ กระเบื ้องโบราณกว่า 700 ล้ านชิ ้นเครื่ องแก้ วชาวกระเบื ้องจากสมัย ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่งกว่า 300 ชิ ้น รูปปั น้ หินอ่อน
โบราณกว่า 300 ตัว ที่ตกแต่งในสไตล์ฝรั่งเศส

19.10 น.
21.10 น.

ที่พัก

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินเทียนสิน (อิสระทานอาหารเย็นภายในสนามบิน)
ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์ บิน โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA1677
เดิ นทางถึง สนามบิ น ฮาร์ บิ น ไท่ ผิง เมื อ งฮาร์ บิ น เป็ นเมื องเอกของมณฑลเฮย์ หลงเจี ยง ทางตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
นาท่านแวะชมสินค้ าที่ ร้ านเสือ้ กันหนาว ภายในร้ านจะจาหน่าย เสื ้อ รองเท้ า ผ้ าพันคอ แผ่นทาความร้ อน และอุปกรณ์ กัน
หนาวอีกมากมาย จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่คฤหาสน์วอลการ์

โรงแรม VOLGAR MANOR หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว (ไม่ มีบริการห้ องพักสาหรับ 3 ท่ าน)

คฤหาสน์ วอลการ์ (โบสถ์ เซนต์ นิ โคลัส ,คฤหาสน์ พ าฟลอฟ) – ชมการ
วันที่ 3 แสดงระบารั สเซีย – พิพิธภัณ ฑ์ เบียร์ ฮาร์ บิน (ฟรี ชิมเบียร์ สดท่ านละ 1
แก้ ว)
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

นาท่านเที่ยวชม คฤหาสน์ วอลการ์ (VOLGA MANOR) เมื่อไปถึงจะมีเจ้ าหน้ าที่แต่งกายเป็ นชุดประจาชาติรัสเซียคอยให้ การ
ต้ อนรับผู้ที่มาเยือนคฤหาสน์วอลการ์ โดยที่บริเวณแห่งนี ้มีพื ้นที่ 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ ทุนสร้ างถึงหนึ่งร้ อยห้ าสิบกว่าล้ าน
หยวน
นาท่านชม โบสถ์ เซนต์ นิโคลัส เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์รัสเซีย ตัวอาคารทามาจากไม้ เป็ นสัญลักษณ์ของคฤหาสน์
วอลการ์ ด้ านหน้ าของตัวอาคารมีสญ
ั ลักษณ์กางเขนแบบคริสต์ ออร์ โทดอกซ์ ตัวโบสถ์เคยถูกทาลายไปเมื่อปี ค.ศ.1966 ใน
ยุคการปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรม ในปั จจุบนั ได้ ถกู บูรณะให้ มีความสวยงามเช่นเดียวกับในศตวรรษก่อน
จากนัน้ นาท่านเข้ าชม คฤหาสน์ พาฟลอฟ อาคารจาลองบรรยากาศรัสเซียในยุค คริสต์ศตวรรษที่ 16 ภายในมีการประดับ
ด้ วยเครื่ องเรื อนชันยอด
้
อีกทัง้ ชานดาเลียร์ ที่สวยงามพร้ อมด้ วย เทวทูตทัง้ 12 องค์ เมื่อได้ เข้ าไปสัมผัสจะรู้ สึกเหมือนอยู่ใน
วรรณกรรมรัสเซีย ”แอนนา คาเรรินา”
จากนันน
้ าท่านชม การแสดงระบารัสเซีย (หมายเหตุ การแสดงจะหยุดทุกวันจันทร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่า
ที่พกั

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เบี ย ร์ ฮาร์ บิ น้ สร้ างขึ น้ เมื่ อ ค.ศ. 1900 โดยผู้ อพยพเชื อ้ สายเยอรมั น และโปแลนด์ มี
ประวัติศาสตร์ กว่า 100 ปี แล้ ว ปั จจุบนั ผลิตเบียร์ มากกว่า 3 แสนตันต่อปี โดยมียอดขายเป็ นรองเพียงเบีร์ชิงเต่าเท่านัน้ โดย
ปริมาณการดื่มเบียร์ โดยเฉลี่ยของชาวฮาร์ บินจัดอยู่อนั ดับที่หนึ่งของจีน (แถมฟรี ชิมเบียร์ สดท่านละ 1 แก้ ว)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ หม้ อตุ๋นตงเป่ ย
โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

จัตุรัสโบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย – ถนนจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป่ ย
วันที่ 4
(รวมรถอุทยาน)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ เซ็นต์ โซเฟี ย ซึ่งออกแบบและสร้ างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้ เป็ นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาที่สาคัญต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกทาลายตอนปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรม และได้ มีการสร้ างขึ ้นมาใหม่อีกครัง้
โดยพยายามรักษารู ปแบบเดิมไว้ ให้ ได้ มาก ที่สุด ซึ่งใช้ เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่ มต้ นสร้ างในปี ค.ศ.1923 เสร็ จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ.
1932 ถือได้ ว่าเป็ นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สดุ ในตะวันออก
จากนันน
้ าท่านเดินชม ถนนจงยาง ตลอดสองข้ างทางท่านจะได้ เห็นสินค้ าของฝากและของที่ระลึกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สวนสตาลิน ตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้ ซงฮัว โดยสวนแห่งนีถ้ ูกสร้ างขึน้ ในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิ พลจาก

ศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึง่ เปรี ยบเสมือนอุปนิสยั ของชาวเหนือของ
ประเทศจีน เพื่อเป็ นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ระหว่างสองชาติมหาอานาจแห่งโลก
จากนันน
้ าท่านชม สวนเสือตงเป่ ย ชมเสือไซบีเรี ย (สัตว์อนุรักษ์ ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตั ้งอยู่ทางเหนือของ
แม่น ้าซงฮัว มีพื ้นที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรี ยน สัตว์อนุรักษ์ ที่มีความสวยงาม น่ารัก และเป็ นเสือที่ไม่ดุร้ายอาศัยอยู่
กว่า 100 ตัว

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูปิ้งย่ าง
โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

ชมการแสดงว่ ายนา้ ท้ าความหนาว – ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ รัสเซีย – เกาะพระ
วันที่ 5
อาทิตย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านชม การแสดงว่ ายนา้ ของเหล่าผู้สงู อายุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สร้ างความประหลาดให้ กับผู้คนเป็ นอย่างมาก
และนาท่านเลือกชม สินค้ ารั สเซีย ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็ น ช็อคโกแลต เครื่ องประดับ
หรื อของพื ้นเมืองต่างๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เกี๋ยวตงเป่ ย
นาท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ซงึ่ ตั ้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าซงฮัวเจียง มีเนื ้อที่ประมาณ 3,800 เฮค

เตอร์ เดิมเป็ นสถานที่พักฟื น้ ของกรรมกรใช้ แรงงานเมืองฮาร์ บิ ้น สถานที่สวยงามร่ มรื่ น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบ
สงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็ นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมือ่ เกาะแห่งนี ้ถูกปกคลุมด้ วยหิมะก็จะกลายเป็ น
สถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกั บกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนา้ แข็ง เช่น สเก็ตน ้าแข็ง เลื่อนหิมะ และชม
นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจาปี ของฮาร์ บิ ้น เกาะสุริยนั ถือเป็ นสถานที่จดั แสดงการแกะสลักหิมะน ้าแข็งที่ใหญ่
ที่สดุ ของประเทศจีนที่โด่งดังไปทัว่ โลก ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน ้าแข็งในอาคารของเกาะสุริยนั
นี ้ได้ ชมการแกะสลักน ้าแข็งกาแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูป
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้ อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน ้าแข็งอย่างแท้ จริง อย่างที่เห็นในปั จจุบนั

ค่า

(หมายเหตุ : กรณี ที่ เกาะพระอาทิ ตย์ ไม่ เปิ ด ให้ เข้ าชมไม่ ว่าสาเหตุใดก็ต าม ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ในการเปลี่ย นแปลง
โปรแกรมเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ หม้ อไฟตงเป่ ย
น าท่ า นชม เทศกาลน า้ แข็ ง (Harbin International Ice and Snow Festival 2020) หรื อ นิ ท รรศการและศิ ลปกรรมการ
แกะสลักน ้าแข็งประจาปี ของฮาร์ บิ ้น ที่เมืองฮาร์ บิ ้นซึง่ ฤดูเยือกแข็งที่ยาวนานทาให้ ฮาร์ บิ ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
จีนกลายเป็ นเมืองน ้าแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทาให้ แม่ น ้าซงฮัวกลายเป็ นลานน ้าแข็งที่ทงหนาและกว้
ั้
างใหญ่ที่ผ้ มู าร่วมงานใช้
เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี ้ สเก็ตน ้าแข็ง และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนานา้ แข็งก้ อนโตมา
แกะสลักเป็ นรูปต่างๆ ให้ ท่านชมความงดงามของโคมไฟน ้าแข็งยามค่าคืนตามอัธยาศัย

ที่พกั

วันที่ 6
08.25 น.
10.40 น.
กลางวัน

20.25 น.
00.40+1 น.

หมายเหตุ :ในกรณี ที่ เทศกาลนา้ แข็งปิ ดให้ เข้ าชม เนื่ องจากสภาพอากาศ ทางบริ ษั ทขอสงวนสิท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลง
โปรแกรมเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

ฮาร์ บิน (สนามบินฮาร์ บินไท่ ผิง ) – เที ยนสิน (สนามบิ นเที ยนสินบิ นไห่ )(CA1678:08.2510.40) – ถนนวัฒ นธรรม – วัด เจ้ าแม่ ทับ ทิม – เที ยนสิ น (สนามบินเที ยนสินบินไห่ ) –
กรุ งเทพฯ(สนามบินสุวรรณ)(CA749:20.25-00.40+1)
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฮาร์ บินไท่ ผิง
ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดย สายการบิน แอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA1678
เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสิน หนึ่งในเมืองอุตสหากรรมที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็ นเขต
เช่าของชาวตะวันตก ทาให้ บรรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวันตก
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสิน และให้ ท่านได้ มีเวลาเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองต่างๆตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ ทับทิม นมัสการหม่าโจ้ ว (เจ้ าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทกั ษ์ นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการหม่าโจ้ ว
แล้ วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเทียนสินบินไห่
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA749 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม: เทียนสิน ฮาร์ บิน คฤหาสน์ วอลการ์ พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่ า

วันที่ 27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

36,900.-

เด็กอายุไม่ เกิน 20 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ
36,900.-

วันที่ 28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63

36,900.-

36,900.-

5,500.-

ไม่รับจอยแลนด์

วันที่ 08-13 ม.ค. 63

37,900.-

37,900.-

7,500.-

ไม่รับจอยแลนด์

วันที่ 12-17 ก.พ. 63

34,900.-

34,900.-

4,500.-

ไม่รับจอยแลนด์

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

5,500.-

ไม่รับจอยแลนด์

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 7,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่าจีน)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าเดี่ยว ท่ านละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อค่า
มัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

กระเป๋ าเดินทาง

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทาการ ท่านละ 1,800 บาท
กระเป๋ าเดิ น ทางท่ า นละ 1 ใบเท่ านัน้ ในกรณี ที่ น า้ หนัก เกิ น กว่าที่ ส ายการบิ น ก าหนด 23
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการ เช่ น ค่ า เครื่ อ งดื่ ม , ค่ า อาหารที่ สั่ง เพิ่ ม เอง, ค่ า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริ ป //หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ความ
ประทับใจในการให้ บริการ

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตั๋วเครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึน้ บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณี เกิ ด ความผิ ด พลาดจากตัวแทน หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ารยกเลิ ก ล่ าช้ า
เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุด ความสามารถที่ จ ะจัดบริ การทัวร์ อื่ น ทดแทนให้ แต่ จ ะไม่ คืน เงิน ให้ ส าหรั บ
ค่าบริการนันๆ
้

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญ ญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อัน เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติด ต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
8.

สาหรับผู้ท่มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่องแจ้ ง เข้ า-ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเอง
เท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง

ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี ซ่า เล่ม ที่มี ปัญ หา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่ง
ให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจี นอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่ าใหม่ การเรี ยกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการ
ทาวีซ่าท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญ าตให้ เข้ า-ออกเมื องด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษั ททัวร์ ฯ ไม่ ท ราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่ า ให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่ า งชาติ ที่ ท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ ได้ ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่ าเข้ าประเทศจี นด้ วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์

3.
4.
5.
6.

- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้ านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรือแต่งหน้ าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น ้ามันขึ ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)

