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CHINA 
ครบสตูร ซอีาน ล ั�วหยาง หยนุไถซาน 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

5 วนั 4 คนื 
ไฮไลทท์วัร ์….ซอีาน ล ั�วหยาง  รถไฟความเร็วสงู  วดัเสา้หลนิ 

• ชม...พพิธิภณัฑก์องทพัทหารดนิเผาจิAนซ ี
• สมัผสัรถไฟความเร็วสงูไป-กลบัซอีาน-ล ั�วหยาง 
• ชมความงามอทุยานหยนุไถซาน การนัตคีวามสวยระดบั AAAA 
• ชมการแสดงกระบวนทา่วทิยายทุธของกงัฟวูดัเสา้ 
• ตื�นตาตื�นใจกบัโชวร์าชวงศถ์งั การแสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืง 
• เมนพูเิศษ. เป็ดยา่งและ เก ีKยวซอีาน อาหารขึLนชื�อเมอืงซอีาน 



 

GT-PVG CA01   
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีาน (FD588/16.35-
21.35)– ผา่นชมกําแพงเมอืงซอีาน                   ✈ � 

TITAN CENTRAL PARK  
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

2 
ซอีาน – ลั8วหยางโดยรถไฟความเร็วสงู – วดัถํBา
หลงเหมนิ (รวมรถกอลฟ์) – กระเบืBองสามส ี– 
ศาลเจา้กวนอ ู– ลั8วหยาง – เจยีวจั8ว 

� � � SHANYANG JIAN GUO 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5* 

3 
เจยีวจั8ว –อทุยานหยนุไถซาน – รา้นผา้เยื8อไผ ่– 
ซนิหมี8 � � � CHEERED  HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 5* 

4 

ซนิหมี8 – เตงิเฟิง – วดัเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า) – 
ป่าเจดยี ์– ชมการแสดงกงัฟ ู– รา้นผา้ไหม – 
เตงิเฟิง – ลั8วหยาง –รถไฟความเร็วสงูซอีาน – 
โชวร์าชวงศถั์ง 

� � � TITAN CENTRAL PARK  
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

5 

โรงงานปัBนตุก๊ตาจิQนซ ี - พพิธิภัณฑก์องทัพ
ทหารจิQนซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์) – ผา่นชมสสุาน
จิQนซฮีอ่งเต ้–ผา่นชมจัตรัุสหอกลอง+หอระฆงั-
เจดยีห์า่นป่าใหญ-่ ซอีาน – กรงุเทพฯ
(FD589/22.50-01.25) 

� � ✈  

 
หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีวซีา่ (เด ี�ยว) ทา่นละ 1,500 บาท ** 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจีํานวนนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่น/ทรปิ 

 
  

เครื�องฺโบอิLง A320  
ที�น ั�งแบบ 3 – 3 

ไมม่บีรกิารอาหาร 
บนเครื�อง 

ท ัLงขาไป – ขากลบั 

นํ Lาหนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 20 กก. 

 

              X 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีาน -ผา่นชมกําแพงเมอืงซอีาน 
13.30 น. คณะพรอ้มกนัที8 สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 สายการบนิ THAI AIRASIA (FD) โดยมเีจา้หนา้ที8คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
16.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD588 **ไมร่วมอาหารบนเครื�อง** 

หมายเหตุ : กรุป๊ที�เดนิทางวนัที� 14-18 มนีาคม 61 เวลาไฟทบ์นิเป็น 
ขาไป ดอนเมอืง-ซอีาน FD588/09.25-14.35  //ขากลบัซอีาน –ดอนเมอืง  FD589/15.35-18.50 

21.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั Bงอยู่ในหุบเขาที8มีแม่นํB าเว่ยไหลผ่าน มี
ประวัตศิาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ 
รวมทั BงสิBน 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการตดิต่อทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกับประเทศตา่งๆ ทั8วโลก 
เป็นจดุเริ8มตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลื8องชื8อ มโีบราณสถานโบราณวัตถุเกา่แกอ่ันลํBาคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเที8ยวที8สําคัญ
ของจนี หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นผ่านชม กําแพงเมอืงโบราณ ที8สรา้งขึBนในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุ
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เกา่แกก่วา่ 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีกําแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิ
ตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 
กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทั Bงสี8ดา้นรวม 13 ประต ู 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
ที�พกั TITAN CENTRAL PARK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัที�สองของการเดนิทาง 
ซอีาน – ล ั�วหยางโดยรถไฟความเร็วสงู – วดัถํ Lาหลงเหมนิ (รวมรถกอลฟ์) – กระเบืLอง
สามส ี– ศาลเจา้กวนอ ู– ล ั�วหยาง – เจยีวจ ั�ว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําทา่นสู ่สถานรีถไฟ เพื�อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง (G672/09.10-10.52 น.) มุ่งหนา้สู ่เมอืงล ั�วหยาง อดตีราชธานี

ที8ยิ8งใหญส่บืตอ่กนัมาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาวนับเป็นที8สองรองจากซอีาน จักรพรรดนิ ี“บเูซ็คเทยีน” โปรดปรานเมอืงลั8วหยา
งมาก ตั Bงใหเ้ป็นราชธานใีนสมัยที8พระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราชทานนามเมอืงวา่ “นครเสนิต”ู มคีวามหมาย
วา่ “เทพนคร”  (กระเป๋าเดนิทางตอ้งลากเอง เพื8อความสะดวกและรวดเร็ว)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย นําทา่นชม ถํ Lาหนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู) หรอื ถํ Lาประตูมงักร (รวมรถราง) หมู่ถํBาพันพระที8ตั Bงอยู่รมิฝั8งนํBาอีQเจยีง 

เป็นพุทธสถานเกา่แกท่ี8สําคัญและน่าตื8นตาตื8นใจที8สดุแห่งหนึ8งของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเวย่เหนือ และสรา้ง
เพิ8มเตมิเรื8อยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถํBาหรอือโุมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ 
พระโพธสิตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถํBา สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชั Bนสงูใน
สมัยนัBนๆ บเูซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจํานวนมากเพื8อบรูณะถํBาหนิหลงเหมิ
นแห่งนีB การสรา้งถํBาพระพุทธแห่งนีBที8ไดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมิ
นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นําชมวัดถํBาเฟิ8งเซยีนซื8อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจง้ 
แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิตัวแ์ละทวยเทพ กลา่วกนัวา่ใชพ้ระพักตรข์องพระนางบเูซ็คเทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก จากนัBนนํา
ท่านแวะ รา้นกระเบืLองสามส ีใหท้่านเลือกชมและเลือกซืBอ สนิคา้พืBนบา้นที8มีชื8อเสยีงของมณฑลเหอหนาน ซึ8งเป็น
หัตถกรรมโบราณของจนียุคราชวงคถ์ังจากนัBนนําท่านชม สุสานขุนพลกวนอู ตั Bงอยู่ทางใตข้องเมอืงลั8วหยางออกไป 7 
กโิลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปัBนกวนอูแม่ทัพผูย้ ิ8งใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ ึ8งไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นถึง
มหาเทพแห่งความจงรักภักด ีคณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทั Bงยังเป็นที8ฝังศรีษะของกวนอซูึ8งโจโฉเป็นผูท้ี8จัด
พธิฝัีงใหอ้ยา่งสมเกยีรต ิจากนัBนนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีวจ ั�ว 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
ที�พกั SHANYANG JIAN GUO  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5* 

วนัที�สามของการเดนิทาง 
เจยีวจ ั�ว –อทุยานหยนุไถซาน – รา้นผา้เยื�อไผ ่– ซนิหมี� 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที8สวยงามที8สดุของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจนี มพีืBนที8

ประมาณ 190 ตารางกโิลเมตร สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาตทิี8ไดบ้รรจงสรา้งอย่างงดงาม ชมนํBาตกที8มฟีองนํBาใส
สะอาด กระจายดจุดังสําล ีตอนกลางวันจะมแีสงสรีุง้พาดโคง้ทวิทัศน์เป็นภูเขาสงูตระหง่านเกนิเอืBอมถงึเมฆและหมอกลอย
หนุนระหวา่งยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมเ้ปลี8ยนสจีะเหมอืนอทุยานที8เต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากสสีวยงาม
เต็มพืBนที8ทั8วอทุยานสวรรคห์ยนุไถซานจนทําใหท้ี8นี8ไดรั้บการขนานนามวา่"จิ�วไจโ้กวนอ้ย" อกีดว้ย 
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วนัที�หา้ของการเดนิทาง 

โรงงานปัLนตุก๊ตาจิAนซ ี - พพิธิภณัฑก์องททัหารจิAนซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์) –ผา่นชม
จตัรุสัหอกลอง+หอระฆงั-เจดยีห์า่นป่าใหญ-่ ซอีาน – กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําทา่นชม โรงงานปัLนตุก๊ตาจิAนซ ีจากนัBนชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จ ิAนซ ีฮอ่งเต ้สถานที8สําคัญที8สดุของเมอืงซี

อาน ที8ไดรั้บการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คอื (รวมรถไฟฟ้า) นําชมหุ่นปัBนนักรบ

กองทหารอารักขาสสุาน ซึ8งถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิQนซฮี่องเต ้

สสุานทหารหุ่นแห่งนีBชาวนาจีนไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจํานวน

กวา่ 7,000 ตวั หุน่ทหารทกุตัวมขีนาดเทา่ตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่ง

กันทกุตัว มบีันทกึว่าสสุาน

แห่งนีBใชแ้รงงานทาสเป็น

จํานวนถงึ 726,000 คนใช ้

เวลากอ่สรา้ง 36 ปี นําชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณที8

คาดวา่เป็น สุสานของจกัรพรรดจิ ิAนซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศ

จีนที8ไดท้รงรวบรวมแผ่นดนิจีนใหเ้ป็นหนึ8งเดียวไดส้ําเร็จ ปัจจุบันมีการ

คน้พบที8ตั Bงของสุสานแลว้แต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่าง

การศกึษาถงึวธิกีารป้องกันการเสื8อม สภาพของวัตถุโบราณที8อาจเสยีหาย

เมื8อถกูอากาศภายนอก 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัBนเที8ยวผ่านชม จตัุรสัหอกลอง ตั Bงอยู่ใจกลางเมืองซอีาน บนถนน

ซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมัยราชวงศช์งิไดทํ้า
การบรูณะขึBนมาใหม่สองครัBง โดยรักษารูปแบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร 
หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชั Bน ฐานอฐิ
สงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและ
กวา้ง 6 เมตร ชั Bนล่างก่อเป็นผนังอฐิและประตูทางเขา้ชั Bนที8สองและชั Bนที8
สามเป็นเครื8องใมห้ลงัคามงุดว้ยกระเบืBองเคลอืบ สรา้งขึBนในปีที8 17 แห่งการ
ครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู ่(จหูยวนจาง) ซึ8งเป็นพระจักรพรรดอิงค์
แรกของราชวงศ์หมงิ ทางเดนิผ่านประตูปูดว้ยหินแกรนิต มีความคงทน

แข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้า่นถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นที8ระลกึ ฝั8งตรงขา้มเป็น จตัรุสัหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ 
เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพื8อตรีะฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร ฐานสี8เหลี8ยมจัตรัุส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 
เมตร กอ่ดว้ยอฐิดํา มปีระตทูั Bง 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาสี8เหลี8ยมสองชั Bนปลายแหลม และใหเ้วลาอสิระในการชอ้ป
ปิBง  นําท่านชม เจดยีห์า่นป่าใหญ ่(Big Goose Pagoda) แห่งวัดฉือเอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง 
(หลี8จืBอ) ฮอ่งเตอ้งคท์ี8สาม แหง่ราชวงศถ์ัง และ ไดน้มินตพ์ระภกิษุสวนจัBง หรอืรูจั้กในนามพระถังซัมจัQง พระเถระที8มชี ื8อเสยีง
ที8สดุในสมัยถัง ซึ8งใชเ้วลากวา่ 15 ปี จารกิไปถงึอนิเดยีและไดนํ้าพระธรรมคําสั8งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ใน
แผน่ดนิจนีใหม้าอยูท่ี8วดัฉอืเอนิแหง่นีB พระถังซมัจัQงไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์า่นป่าใหญ่ในวัดฉือเอนิเพื8อใชใ้น
การเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที8ทา่นไดนํ้ามาจากอนิเดยีและแปลเป็นภาษาจนีนับจํานวนกวา่พันเลม่  

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตซิอีานเสยีนหยาง 
22.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เที�ยวบนิที� FD589   

**ไมร่วมอาหารบนเครื8อง** 
หมายเหตุ : กรุป๊ที�เดนิทางวนัที� 14-18 มนีาคม 61 เวลาไฟทบ์นิเป็น 
ขาไป ดอนเมอืง-ซอีาน FD588/09.25-14.35  //ขากลบัซอีาน –ดอนเมอืง  FD589/15.35-18.50 

01.25 น. เดนิทางกลบัถงึ กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   
 

 

 

 

** หากทา่นที8ตอ้งออกตัQวภายใน (เครื8องบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที8เจา้หนา้ที8ทกุครั Bง  

โปรแกรมการเดนิทางเปลี8ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี8ยนแปลงรายการทอ่งเที8ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที8ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึBนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที8มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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ครบสตูร ซอีาน ล ั�วหยาง หยนุไถซาน 5วนั 4คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเด ี�ยวเพิ�ม 

วนัที8 14 – 18  ม.ีค. 2561 22,991 22,991 22,991 4,499 
วนัที8 04 – 08 เม.ย. 2561 24,991 24,991 24,991 4,499 
วนัที8 25 – 29 เม.ย. 2561 26,991 26,991 26,991 4,499 
วนัที8 09 – 13 พ.ค. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499 
วนัที8 25 – 29 พ.ค. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499 
วนัที8 20 – 24 ม.ิย. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499 
วนัที8 27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัAว กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย” 

**ราคานีLสําหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัLน!! ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิ�น*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจีํานวนนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวนตอ่คน/ทรปิ 

**ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข ึLนอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร** 
**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เด ี�ยว) ทา่นละ 1,500 บาท** 

 
ขอ้ควรทราบ :  รา้นที8ระบใุนโปรแกรม คอื รา้นตุ๊กตาปัBนจิQนซ ี รา้นผา้ไหม  รา้นใบชา รา้นหยก รา้นยางพารา  ซึ8ง

จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเที8ยวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น

จําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึ8งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 – 90 นาท ีซืBอหรอืไมซ่ืBอขึBนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้

เป็นหลัก  ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทั BงสิBนรา้น กรณีไมต่อ้งการลงรา้นจา่ยเพิ8มทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัBงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึBนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnในการเปลี8ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที8ลกูคา้ตอ้งออกตัQวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที8ของบรษัิทฯเพื8อเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัBง มฉิะนัBนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั BงสิBน 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที8เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั Bงหมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
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 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิnเก็บคา้ใชจ้า่ยทั Bงหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที8เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที8ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที8พักโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที8ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั Bงหมดเนื8องจากคา่ตัQวเป็นการเหมาจ่ายในเที8ยวบนินัBนๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึBนไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีLรวม 

1. คา่ตัQวเครื8องบนิไป-กลบั ชั Bนประหยัด 

2. คา่โรงแรมที8พักตามรายการที8ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ8งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที8ตา่งๆ ตามรายการที8ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื8องดื8มตามรายการที8ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที8ยวตามรายการที8ระบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื8อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืLอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีLยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีLยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํBามัน  

9. นํBาหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัBน  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครื8องบนิตามเงื8อนไขของแตล่ะสายการบนิที8มกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึBนเครื8องไดท้า่นละ 1 ชิBน

นํBาหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํBาหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที8สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที8

เกนิตามที8สายการบนิกําหนด 

 

อตัราบรกิารนีLไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที8นํBาหนักเกนิกวา่ที8สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํBาหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิ8มเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื8องดื8ม, คา่อาหารที8สั8งเพิ8มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารที8ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที8กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
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7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

     - กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ8ม 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.   คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซี่าเขา้ประเทศจนี (วซีา่เดี�ยว แบบธรรมดา 4 วนัทําการ) 1,500 บาท 

         กรณีที8เจา้หนา้ที8ดําเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถนําไปใช ้

กบัการเดนิทางครัBงอื8นๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิnที8จะเปลี8ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีB เมื8อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที8เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื8นๆที8อยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ8มเตมิที8เกดิขึBนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที8ยวจะสิBนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิnและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที8ทา่น

ไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั BงสิBน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื8องมาจากมสี ิ8งผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื8นๆ 

5. รายการนีBเป็นเพยีงขอ้เสนอที8ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัBงหนึ8ง หลงัจากไดส้ํารองที8นั8งบนเครื8อง และโรงแรมที8

พักในตา่งประเทศเป็นที8เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีBอาจเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีBคดิตามราคาตัQวเครื8องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัQวเครื8องบนิปรับสงูขึBน บรษัิทฯ สงวนสทิธิnที8จะปรับราคาตัQวเครื8องบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที8เกี8ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี8ยนแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที8ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที8จะจัดบรกิารทัวรอ์ื8นทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัBนๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิnในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั BงสิBนแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัBน 

9. หากไม่สามารถไปเที8ยวในสถานที8ที8ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื8องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั BงสิBน แตท่ั BงนีBทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที8ยวสถานที8อื8นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิnการ

จัดหานีBโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื8อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ8ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิn ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั BงสิBน และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที8เกดิขึBนจาก

ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีที8ลกูคา้ตอ้งออกตัQวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที8ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครั Bง มเิชน่นัBนทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั BงสิBน 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีเดี�ยว สําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางที8มอีายุการใชง้านไมตํ่8ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   
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3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิBว พืBนหลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิBมเห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สืBอขาว 

หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติyกเกอร ์หรอืรูปปริBนจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ี8ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื8องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัBนกอ่นการสง่เอกสารยื8นวี

ซา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารที8ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื8อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํ8ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีที8เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกี8ยวกบัสถานที8ศกึษาสถานที8ทํางานตําแหน่งงานที8อยูปั่จจุบนัที8อยู่ที8ทํางานญาตทิี8ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นที8ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ที8มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื8นวซีา่ ดงันัBนกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื8นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ8มเตมิหรอืเปลี8ยนระเบยีบ

การยื8นเอกสาร เป็นเอกสทิธิnของสถานทตู และบางครัBงบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี8ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื8องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี8ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศ

 ไทยเทา่นัBน 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื8องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที8สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ8ม 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื8นๆ จา่ยเพิ8ม 100 บาท 

 - เอกสารที8ตอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ที8มอีายุการใชง้านไมตํ่8ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิBว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นที8แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีL 

1. ชื8อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยที8ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ที8ถ่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
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3. นํารูปถา่ยที8มวีวิดา้นหลงั ที8ถา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื8อยื8นทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยที8เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปที8ปริBนจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยื8นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ8มทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ Lามนัโลกที�มกีารปรบัราคาสงูขึLน ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํี Lามนั

ขึLนในอนาคต ซึ�งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ|เก็บคา่ภาษนํี Lามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนีL** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัLงหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชื8อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 

สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    

�  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื8อคูส่มรส 
................................................................................................................................................................... 

ที8อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................ 

ที8อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................
ชื8อสถานที8ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่……………………………………………………………………………….. 

ตําแหน่งงาน ................................................................................................................................................. 

ที8อยูส่ถานที8ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................  

(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื8อวนัที8......... เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที8........ เดอืน...........................ปี.............................. 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ.................................................... 

เมื8อวนัที8......... เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที8........ เดอืน...........................ปี..............................
รายชื�อบุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.............................................................. 
RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.............................................................. 
RELATION........................................................ 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ัLงนีLเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นีL  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


