(TBCSX05)
กัสโต้ เวิล ์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
LINE ID: @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295

CHINA
จางเจียเจี้ย NO SHOP พักหรู 5 ดาว
5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น (CZ)







ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของ
จีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of
Zhangjiajie skywalk
ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
ชมความงดงามของอุทยานป่าหินแดง
เที่ยวเต็มอิ่ม...ไม่ลงร้านช้อป
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
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รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น

�

�

�

�

�

อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ถนนคนเดินซีปู้

�

�

�

4

เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ
อุทยาน)-ถ้ําประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม
รองเท้า)-ภาพวาดทราย

�

�

�

5

จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ

�

�

1

กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย

2

จางเจียเจี้ย-อุทยานป่าหินแดง-สะพานแก้วที่ยาว
ที่สุด

3

โรงแรมที่พัก
SANTO DOMINGO
INTERNATIONAL HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
SANTO DOMINGO
INTERNATIONAL HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
SANTO DOMINGO
INTERNATIONAL HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
SUNSHINE HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 5 ดาว

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่า ธรรมเนียบยื่นวีซ่า จีนแบบกรุ๊ป ท่า นละ 1,000 บาท **
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่า นละ 200 หยวน /ท่า น/ทริป **เด็กเก็บเท่า ผู้ใหญ่**

ที่นั่งบนเครื่อง
แบบ 3-3

บริการอาหารร้อนบน
เครื่อง (ไปและกลับ)

น้้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 1 ใบ 23 กก.

วันแรกของการเดิ นทาง
กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย
04.00 น.

ค่้า

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ เอกสารการเดินทางให้กับทุกท่า น
ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606
เดินทางถึง ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําเซีย ง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโ ลเมตร แบ่ ง เขตการ ปกคร อง
ออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์ แ ละวั ฒ นธร ร มมากว่ า 3 ,000
ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือ ง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือ ง และรับสัมภาระ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉีย งเหนื อ ของมณฑ ลหู หนาน เป็ น อุ ท ย าน
แห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้ร ับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ. 1992 อุ ท ย านจางเจี ย เจี้ ย มี เ นื้ อ ที่
กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้ นไม้นานาพันธุ์
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

SANTO DOMINGO INTERNA TIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

06.40 น.
11.00 น.

กลางวัน

วันที่สองของการเดิ นทาง
จางเจียเจี้ย -อุทยานป่าหินแดง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พัก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหยุ่งสุ้น เพื่อเที่ย วชม อุทยานป่าหินแดง เป็นจุดที่เรีย กว่าสามบร ร จบเนื่ อ งจากป่ า หิ น แดงแห่ ง
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นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 มณฑลประกอบด้ ว ย หู หนาน หู เ ป่ ย กุ้ ย โจว เป็ น ป่ า หิ น ที่ ม หั ศ จร ร ย์ ด้ ว ย ความงามที่ แ ปลกตาที่
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่เป็นจิตรกรผู้ย ิ่งใหญ่ จะเต็มไปด้วยหน้าผาหินสีแดง มองดู ค ล้ า ย ดอกไ ม้ ที่ บ านสะพรั่ ง เต็ ม ภู
ผา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองจางเจี ย เจี้ ย หลั ง จากนั้ น นํ า ท่ า นพิ ส จู น์ ค วามกล้ า กั บ สะพานแก้ ว ที่ ย าว
ที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่ า 400 เมตร เชื่ อ มสองหน้ า ผา ถื อ เป็ น การ ทํ า ลาย สถิ ติ
สะพานแก้วที่ย าวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพีย งแค่ 718 ฟุต
**หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ย วชมได้ หรือ ทางเมืองจี น ปร ะกาศปิ ด จึ ง ไ ม่ ส ามาร ถ เข้ า ไ ปเที่ ย ว
ชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ย นให้ท่านไปเที่ย วถ้ํามังกรเหลือง โดย ไ ม่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ร าบล่ ว งหน้ า และ
ไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น**

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

SANTO DOMINGO INTERNA TIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สามของการเดิน ทาง
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ถนนคนเดิ น
ซีปู้
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่าน เที่ย วชม อุทยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้ ว แห่ ง แร กของเอเชี ย ที่ สู ง 326 เมตร
ซึ่งถูกบันทึก ลง Guinness world Records ในด้ า นเป็ น ลิ ฟ ท์ แ ก้ ว แบบ outdoor ที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก ( World’s tallest
full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก นําท่านเดินทางสู่ เทีย นเสี้ย ตี้อี้ เ ฉี ย ว (สะพานใต้ หล้ า อั น ดั บ 1)
ซึ่งมีทัศนีย ภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้ นํ า มาเป็ น ฉากในการ ถ่ า ย ทํ า ท่ า นจะ
ได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม และนําท่านลงจากเขาโดยลิฟ ท์แก้ว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
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ค่้า
ที่พัก

นําท่านอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินซีปู้ ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงหยวนซึ่ งเป็น แหล่งสิ นค้า พื้นเมือ ง ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อของฝากเพื่อฝากคนทางบ้ าน
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตคาร
SANTO DOMINGO INTERNA TIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สี่ของการเดินทาง
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้้าประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว
(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ภาพวาดทราย
เช้า

กลางวัน

ค่้า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหู หนาน สมั ย ก่ อ นเรี ย กว่ า ภู เ ขาหวิ น เมิ้ ง ซานหรื อ ซงเหลี ย ว
ซาน เป็นประวัติแรกของจางเจีย เจี้ย นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทีย นเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิ โ ลเมตร ใช้ เ วลา 40
นาที ถึงเขาเทีย นเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัย ที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้า ผาลอย ฟ้ า สั ม ผั ส ความแปลกใหม่ ข อง
การท่องเที่ย ว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะไ ด้ ช มความงามของภู เ ขา
ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสีย ดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสั ม ผั ส ความงามของย อดเขา จากนั้ น
นําท่านชม ระเบีย งแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีร ะยะทางอันหวาดผวาอยู่ ที่ 60 เมตร ล้ อ มร อบผาสู ง ชั น ความกว้ า ง
ของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ ว ถื อ เป็ น กา ร ท้ า ทาย นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ย ากมาสั ม ผั ส
ทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเที ย นเหมิ น ซาน มี ก ฏอยู่ ว่ า ผู้ ม าเยื อ น สะพานกร ะจก ต้ อ งสวมผ้ า หุ้ ม ร องเท้ า ขณะเดิ น
สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพานกร ะจก แห่ ง นี้ ร ะย ะทางอาจไ ม่ ไ กล แต่
ความใสอาจทําให้เราก้าวขาไม่ออก!! จากนั้นนําท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ําเทีย นเหมิ น ต้ ง หรื อ เรี ย กว่ า ถ้ํ า ปร ะตู ส วร ร ค์
เทีย นเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรีย กว่า เที ย นเหมิ น ซานเพร าะว่ า ภู เ ขาเกิ ด ร ะเบิ ด ขึ้ น เองโดย
ธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ํา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้า ง 57 เมตร ความ ลึ ก 60 เมตร เมื่ อ ท่ า นมาถึ ง ถ้ํ า
ประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้ น สู่ ภู เ ขาปร ะตู ส วร ร ค์ ถ่ า ย รู ป ชมความงามซึ่ ง เคย มี ช าวรั ส เซี ย ไ ด้ ขั บ
เครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็ น สถ านที่ ที่ น่ า สนใจจากชาวต่ า งชาติ อี ก แห่ ง หนึ่ ง สมควร แก่
เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้ า
หมายเหตุ กรณีร อคิวขึ้นกระเช้านาน หรือรถประจําอุทยานหยุดให้บริการ ณ. ถ้ําประตูสวรรค์
1. กรณีร อคิวขึ้นกระเช้านาน อาจจะมีเปลี่ย นแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกร ะเช้ า เพื่ อ ความสะดวก
รวดเร็วในการท่องเที่ย วแก่ลูกค้า ที่จะได้ไม่ต้องรอคิวนาน
2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปิดเนื่องจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที่ หนาวจั ด มี หิม ะเกาะพื้ น ถ นน ทํ า
ให้ร ถอุทยานไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้ า ต้องเปลี่ย นเป็นขึ้น+ลงกระเช้าแทน
ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่ว นการ นั่ ง ร ถ ของอุ ท ย านขึ้ น ไ ปบนถ้ํ า
ประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ําประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไ ม่ คื น เงิ น และไ ม่ จั ด โปร แกร ม
อื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ขอสงวนสิ ท ธิ์ ย ึ ด ตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็นสํ าคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ย น สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่ จ วิ น เซิ ง ซึ่ ง เป็ น ผู้
ที่ร ิเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรีย กกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ ด ทร าย กิ่ ง ไ ม้ หิ น ฯลฯ
มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่ร ังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้ร ับรางวัลและการยกย่ อ งมากมาย หลาย ปี ซ้ อ น จนเป็ น ที่
เลื่องลือไปทั่วโลก
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ห้าของการเดิน ทาง
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จางเจียเจี้ย -ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ
เช้า

กลางวัน

ค่้า
19.20 น.
21.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําเซีย ง มีพื้ น ที่ ป ร ะมาณ 12 ,500 ตาร างกิ โ ลเมตร
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้ง ยั ง เป็ น เมื อ งเอกของมณฑ ลหู หนาน มี ป ร ะวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน ซึ่งเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าหลากหลาย ชนิ ด เพื่ อให้ ท่ า นอิ ส ร ะเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า นานา
ชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็นของฝากของที่ร ะลึกแก่คนทางบ้ านหรือญาติมิตรสหาย
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ย วบินที่ CZ605
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

จางเจียเจี้ย NO SHOP พักหรู 5 ดาว 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินบินไชน่าเซาท์เทิ ร์น
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่า น

เด็กเสริมเตียงและไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 11-15 เม.ย. 61

28,999

28,999

5,000

วันที่ 14-18 เม.ย. 61

28,999

28,999

5,000

**ราคาทัว ร์ข้า งต้นยังไม่รวมค่า ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***

ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
** ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ ที่ ถือหนังสื อเดิน ทางไทยเท่ านั้ น **
ประกาศ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ได้มีการออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ํา รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษา
สิ่งแวดล้อม **ดังนั้นกรุณานําสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง**
**หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน้ํา แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็ค
เอ้าท์ )

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โ ดยสารจํ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ย นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดิ นทาง
2.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯเพื่อ เช็ค ว่ากรุ๊ปมีก าร
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.

การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. –
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจํ า
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค้ าใช้จ่ ายทั้ งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวั นหยุด หรือเทศกาลที่ ต้องการัน ตีมัดจํ ากับสายการบิน หรือค่ามัด จํา ที่พัก โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่า งประเทศและไม่อาจขอคืน เงินได้ รวมถึงเที่ย วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่อ งจากค่าตั๋ วเป็นการเหมาจ่ ายในเที่ย วบินนั้น ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้ าทั วร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ร ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ร ะบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ร ะบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ย วตามรายการที่ร ะบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่า งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่ านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดิน ทางส้าหรั บครอบคลุม เรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติ เหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้ อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติ เหตุ 1.5 ล้านบาท]

8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน

9.

น้ําหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม เท่านั้น
ค่าประกันวินาศภัย เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน ที่มีการเรีย กเก็ บ//สัมภาระติดตัว ขึ้นเครื่อ งได้ท่ านละ 1
ชิ้นน้ําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ําหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่า ที่สายการบิ นกํา หนดไ ว้ จะต้องเสีย ค่าใช้จ่าย
ส่วนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด

(TB) ทัวร์จีน – จางเจียเจีย้ No SHOP พักหรู 5 ดาว 5 วัน 4 คืน (CZ)

http://www.gustotour.com/tour/city/92

(TBCSX05)
กัสโต้ เวิล ์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
LINE ID: @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295
อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ํา หนักเกินกว่า ที่สายการบิ นกํา หนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสีย ค่ าใช้จ่ าย
เพิ่มเติม

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ร ะบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่า งชาติ หรือคนต่า งด้ าว

7.

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป

8.

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบกรุ๊ป 1,000 บาท
- วีซ่าแบบหมู่คณะ สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลั บ
พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สําเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูล
ชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิก หรือระงับการทํา วีซ่า กรุ๊ป
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําให้ไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 500 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อทําการยื่นคําขอวีซ่าเดี่ย วผ่า นศูนย์ร ับยื่น
โปรดทราบ ....ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นค้าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ
(กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้ตั้งแต่ ปี 2014 เป็น
ต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้น และใช้เวลามากกว่า
ก้าหนดการเดิม 4 วันท้าการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร ์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิร ัก 9.
อิหร่าน 10.อีย ิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย
19.ไนจีเรีย 20.ตุร กี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย
กรณีที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการออกเอกสารวีซ่ าเรีย บร้อยแล้วมีการยกเลิก เดิน ทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถ
นําไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวี ซ่าได้ ทุกกรณี

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดบางประการในทั วร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่ร ับผิดชอบค่าเสีย หายในเหตุการณ์ ที่เกิด จากสายการบิน ภัย ธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ ายเพิ่ม เติมที่ เกิดขึ้น ทางตรงหรือ ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ย วจะสิ้นสุด ลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่ร ับผิดชอบค่ าบริการที่
ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

4.

บริษัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพีย งข้อเสนอที่ต้องได้ร ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบ นเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรีย บร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ย นแปลงได้ตามความเหมาะสม
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6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุ บัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสู งขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ย นแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่ จะจัด บริการทัวร์อื่น ทดแทน
ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริก ารนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ย วในสถานที่ที่ร ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัด หารายการเที่ย วสถ านที่อื่น ๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ ทราบล่ว งหน้า

10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่า น
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรีย กร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรีย กเก็บค่าใช้จ่าย ที่
เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

11.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส้าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ํ ากว่ า 6 เดือนและมีสภาพสมบูร ณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้องมี หน้า ว่า ง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า -ออก อย่าง
น้อย 2หน้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้ม
เห็นฟัน ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรีย น นักศึกษา หรือชุด
ข้าราชการ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผู้ที่ถือ หนังสือเดินทางต่า งด้า วจะต้อ งทําเรื่อ งแจ้ งเข้ า-ออกหรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร
ยื่นวีซ่า

5.

สําเนาทะเบีย นบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6.

เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อ ประโยชน์ของตั วท่ านเอง

7.

กรณีเด็ก, นักเรีย น, นักศึกษา
-

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูร ณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ
8.

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.t h/)

กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดิ นทาง

ข้อมูลจริงเกี่ย วกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํ างานตํ าแหน่ง งานที่อยู่ปัจ จุบัน ที่อยู่ที่ ทํา งานญาติ ที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทํ างานและของญาติ โปรดรับ ทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ข้อมูล เท็ จอาจมีการ
ระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพ ท์สุ่มตรวจทุกวั น)

9.

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรีย มพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่น วีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรีย มเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททั วร์ อย่างน้อย
5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10.

โปรดทําความเข้าใจว่าสถ านทู ตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบีย บการยื่นวีซ่ าใหม่ การเรีย กขอเอกสารเพิ่ม เติมหรือเปลี่ย น
ระเบีย บการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า
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11.

ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดิน ทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่ าท่ านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอีย ด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่ างเดิน ทาง ท่านอาจ
ต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

12.

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่า งชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ไ ด้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ ทํา งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศ

ไทยเท่านั้น

-

หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่ าเข้ าประเทศจีน ด้วยตนเอง

-

กรณีหนังสือเดินทางต่างด้า ว(เล่ม เหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่า เข้า ประเทศจีนด้ ว ยตนเอง เนื่องจาก

ผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่ สถานทู ตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่า งชาติในกรณี ที่ท างบริษั ท สามารถขอวีซ่าให้ได้
1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่า งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรีย ม

1.

พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2หน้าเต็ม

2.

รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือว่าจ้างในการทํา งาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบีย นสมรสและทะเบีย นสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท้าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิ ง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.

นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.

นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอีย งข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า

4.

นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดิน ทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสีย ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุ โรปที่ เข้ากลุ่มข้ อตกลงเช งเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจี น สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวี ซ่าโดยไม่ แจ้ง ให้ ทราบล่ วงหน้า **

ประกาศ เนื่อ งจากสภาวะน้้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท้าให้สายการบินอาจมีการปรั บ ราคาภาษี
น้้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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(TBCSX05)
กัสโต้ เวิล ์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
LINE ID: @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................. รหัส
ไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................
.................................................รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์บ้าน...........................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
................................................................................................. .............................................................
..........................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่... ...........................
เดือน............................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน
.............................ปี.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION..................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME...........................................................
RELATION..................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ทา่ นเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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