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เซีย่งไฮ ้ไฉไล สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 

        เร ิม่ตน้เพยีง  16,888.- 
  รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

• เต็มอิม่จใุจกับสวนสนุก เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้)  
• ชมหาดไวท่าน หาดในต านาน เจา้พอ่เซีย่งไฮ ้และชอ้ปป้ิงตลาดรอ้ยปีเฉงิหวงัเมีย่ว 
• ชมศลิปะแนวสตรที อารท์ ณ ถนนศลิปะเทยีนจือ่ฝาง 
• ลอ่งเรอืสมัผัสความงามแหง่ ทะเลสาบซหี ูต านานแหง่นางพญางขูาว 

• ลิม้รสเมนูพเิศษ ไกเ่ศรษฐ+ีหมตูงปอ เสีย่วหลงเปา  
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่16 – 19 ก.พ. 62 18,888.- 

วนัที ่09 – 12 ม.ีค. 62 16,888.- 

วนัที ่23 – 26 ม.ีค. 62 16,888.- 

วนัที ่30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 62 17,888.- 

วนัที ่06 – 09 เม.ย. 62 19,888.- 

วนัที ่27 – 30 เม.ย. 62 17,888.- 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบเดีย่วทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง)  (03.40-08.40)– หมูบ่า้น

น า้โบราณเยีย่เหอ+ลอ่งเรอืชมเมอืง – ผลติภณัฑย์างพารา – หงัโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี 

01.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู10 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชนา่ โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

ทา่น 

03.40 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่CA806 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แต่ยคุสามก๊ก (ปี

ค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็น

เพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของ

นานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 

เขตผู่ตง(ใหม)่ และเขตผู่ซ(ีเก่า) กัน้โดยแมน่ ้าหวงผู่ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ น า

ท่านชม เมอืงโบราณเยีย่เหอ เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่าเขตประวัตศิาสตรเ์ยีย่ะเหอ ตัง้อยู่ที่เมอืงเจียซงิ มี

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เซี่ยงไฮ ้(สนามบนิเซี่ยงไฮผู้่ตง)  
(CA806/03.40-08.40) – หมู่บา้นน ้าโบราณเยีย่เหอ+ลอ่งเรือชมเมอืง 

– ผลติภัณฑย์างพารา – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝ่ังเจยี 

✈ 

 
🍽 🍽 

LIANG AN INTERNATIONAL 
HOTEL  หรอืเทยีบเทา่4* 

2 
หังโจว – สวนใบชาหลงจิง่ – ล่องเรือทะเลสาบซหีู – ศูนยผ์า้ไหม – 
เซีย่งไฮ ้– ถนนศลิปะเถีย่นจือ๋ 🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 เซีย่งไฮ ้– อสิระเต็มวนัเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 🍽 X X 
HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

4 

ศนูยย์าสมุนไพรจนี – ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว – ศนูยอ์ัญมณีหยก – หาดไว่
ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – Starbucks Reserve Roastery- เซี่ยงไฮ ้

(สน ามบิน เซี่ ย งไฮ ผู้่ ต ง )  – ก รุ ง เทพ ฯ (สนามบินสุ วรรณ ภู มิ ) 

(CA805/23.20 – 02.25) 

🍽 🍽 
🍽

✈ 
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พืน้ที ่9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปดว้ยล าธารเสน้เล็กๆ บา้นเรอืนแบบรัชวงศช์งิ จากนัน้น าท่านแวะรา้น

สนิคา้ยางพารา ใหท้า่นไดช้มผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากยางพารา 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง ซึง่มคีวามมั่งคั่งมากที่สุดแห่ง

หนึง่เป็นแหล่งเภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี า

เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” 

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน จากนัน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี 

รา้นคา้ต่างๆ ตกแต่งแบบจนีโบราณ มสี ิน้คา้พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึใหท้่านเลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก

ตามอธัยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 LIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 หงัโจว – สวนใบชาหลงจิง่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– ศนูยผ์ลติภณัฑผ์า้ไหม – เซีย่งไฮ ้– 

ถนนศลิปะเถีย่นจือ๋ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 น าทา่นเขา้ชม หมูบ่า้นเหมยเจยีอ ู(ไรช่าหลงจิง่) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี ใหท้า่นไดช้มิ

ชาขึน้ชื่อ โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิง่ เพียง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”จากนั้น ทุกท่านล่อง

ทะเลสาบซหี ูเนือ่งมาจากตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกบัวงรี มี

เนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามดา้นถูก

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึง่ดา้นเป็นเมอืงรอบซหี ูประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญมากกวา่ 30 แห่งและ

สถานทีช่มทวิทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็ไดแ้ก่ หนึง่ภูเขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ 

และสบิทวิทัศน ์น าทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซึง่เป็นทีม่าของต านานเรือ่ง“นางพญางขูาว” และ

ชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่

ไดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ระหว่างทางน าท่านเขา้ชม โรงงานผา้ไหม ทีเ่มอืงแห่งไหม ถงเซยีง 

จากนัน้น าท่านชม ย่านศลิปะถนนเทยีนจือ่ฝาง  เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบา้นในยุค ค.ศ.1920 – 

1930  ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยุโรปสลับกับบา้นแบบจีน ถนนแห่งนี้เริม่มีชือ่เสยีง ในปี ค.ศ. 1998 

เพราะการจัดแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืทีปั่จจุบันเรยีกว่า “แนวสตรที” ภายในเต็ม

ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ  และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 เซีย่งไฮ ้– อสิระเต็มวนัเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์( รวมคา่เขา้ ) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 จากนัน้เดนิทางส่สวนสนุก Shanghai Disneyland สวนสนุกทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของโลก ดสินีย์

แลนดเ์วอรช์ั่นเซีย่งไฮจ้ะมตีัวละครในนทิานเรือ่งใหมซ่ ึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับทีเ่ซีย่งไฮ ้พร่ัง

พรอ้มดว้ยสิง่ดงึดูดใจยิง่ใหญ่อลังการ เช่นทูมอรโ์รวแ์ลนด์ อ่าวขุมสมบัตดินิแดนแฟนตาซ ีสวนแห่ง

จนิตนาการภายในบรเิวณสวนสนุกแหง่นีย้งัแบง่พืน้ทีส่ว่นหนึง่ส าหรับเป็นเมอืงดสินยีห์รอืดสินยีท์าวน ์ซึง่

ประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหารและสิง่บันเทงิ นอกจากนัน้ยังมโีรงแรมทีพ่ัก 2 แห่งรวมทัง้“วิ

ชชิง่สตารป์ารก์“ (Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพทีส่วยงามตามธรรมชาตบินเนื้อที่ 2,440 

ไรแ่ละสวนโมเสก อนัน่าตืน่ตาเล่าเรือ่งเกีย่วกบั 12 นักษัตร ดว้ยตัวละครของดสินยี ์นอกจากนัน้เซีย่งไฮ ้

ดสินียแ์ลนดย์ังมปีราสาทเจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของดสินีย์

แลนดข์นาดใหญ่ทีส่ดุและสงูทีส่ดุเท่าทีว่อลตด์สินยีเ์คยสรา้งมา โดยประสาทแห่งนี้จะเป็นทีอ่ยูข่องเจา้

หญิงหลายองค์อีกดว้ย เล่นเครื่องเล่นคลาสสคิของดสิีนย์และเครื่องเล่นพิเศษ TRON Lightcycle 

Power Run! ทีม่เีฉพาะทีเ่ซีย่งไฮเ้ทา่นัน้ 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั *** 

ค า่  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

 
  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 ศนูยย์าสมนุไพรจนี – ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว – ศนูยอ์ญัมณีหยก – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์-

STARBUCK RESERVE ROASTERY– เซี่ ย งไฮ้ (สนามบิน เซี่ ย งไฮ้ผู่ ต ง) – กรุง เทพ ฯ 

(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (23.20-02.25) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั้นเขา้ชม รา้นสมุนไพรจนี พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ยาประจ าบา้นที่มี

ชือ่เสยีงและใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีก

กันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหาร

พืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว 

ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

 

 

จากนัน้เยีย่มชม ศนูยห์ยก อญัมณีล ้าคา่ เครือ่งประดับทีน่ยิมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่ว่าใส ่แลว้จะ

ชว่ยป้องกนัอันตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่คีณุภาพและ

มชีือ่เสยีงของประเทศจนี จากนัน้ น าท่านสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผู่มี

ความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอื

เป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ 

แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 
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สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 

เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ จากนัน้น าท่านน่ัง รถไฟ

อโุมงเลเซอร ์ลอดอโุมงคใ์ตแ้มน่ ้าหวังผู่ ซ ึง่เป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืน้แมน่ ้า 9 เมตร ยาว 646.7 

เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ น าท่านเดนิทางไปยัง Starbucks Reserve 

Roastery สาขาใหม่ในเซีย่งไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve Roastery ที่

เพิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หมห่มาดเมือ่วันที ่6 ธ.ค.ทีผ่า่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิง่ใหญอ่ลังการ

แลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ  ขึน้แท่นเป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลก

ของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและ

เครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.20 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CA805 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

02.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ..... 

 

 

 
โปรแกรม : เซีย่งไฮ ้ไฉไล สวนสนกุ ดสินยีแ์ลนด ์ 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ แอร ์ไชนา่ (GO1PVG-CA003) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่16 – 19 ก.พ. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,588.- 9,988.- 

วนัที ่09 – 12 ม.ีค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.- 

วนัที ่23 – 26 ม.ีค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.- 

วนัที ่30 ม.ีค. – 02 เม.ย.62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,588.- 8,988.- 

วนัที ่06 – 09 เม.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,588.- 10,988.- 

วนัที ่27 – 30 เม.ย. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,588.- 8,988.- 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,888.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ทา่น 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นขอเกบ้ทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวน8ทา่น 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.-   
     3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 – 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่ก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมหีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 
4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
 กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน เก็บค่าทปิมัคคุเทศน์ทอ้งถิน่และคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/

ทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
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 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล 
 
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 

 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

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

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) 

NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) 

NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบ

อยา่งเครง่ครดั) 


