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ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่01 – 05 /15 – 19 พ.ย. 60 24,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 60 25,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่07 – 11 ธ.ค. 60  วนัหยดุรฐัธรรมนญู 26,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่27 – 31  ธ.ค. 60 วนัหยดุส ิน้ปี 26,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค.61 วนัหยดุปีใหม ่ 28,900.- 
โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ  ✈  

2 
เซีย่งไฮ ้– หังโจว – รา้นผา้ไหม – ลอ่งทะเลสาบซหี ู– 

หมูบ่า้นใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจยี 
O O O 

Liang An 
International Hotel 

หรอื เทยีบเทำ่ *4 

3 

หังโจว – อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ +

วังกบลิพัสดุจ์ าลอง – เซีย่งไฮ ้– ศนูยว์จัิยทางการแพทย์

แผนจนี– หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– บฟุเฟตน์านาชาต ิ

O O O 

Pujiang Berkesy 
Residence 

Shanghai Hotel หรอื 
เทยีบเทำ่ *4 

4 อสิระเต็มวนั สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ O x x 

Pujiang Berkesy 
Residence 

Shanghai Hotel หรอื 
เทยีบเทำ่ *4 

5 
รา้นหยก – ถนนนานกงิ – ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว – เซีย่งไฮ ้

– กรงุเทพฯ 
O O ✈  

 

เซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีหงัโจว  
สวนสนุก ดสินยีแ์ลนด ์

5 วนั 3 คนื (TG) 
โดยสำยกำรบนิไทย 

 

หงัโจว ถงหลี ่อูซ๋ ี 
5 วนั 3 คนื (MU) 

โดยสำยกำรบนิไชนำ่ อสีเทริน์ 



SHA-TG005   Page 2 of 9 

 

**ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท้อ้งถิน่ และคนขบัรถ 150 หยวน *** 
รำคำนีไ้มร่วม คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) 1,000.- บำท 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

22.45 น. คณะพรอ้มกนัที ่ สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิ ประต ู 4 เคำนเ์ตอร ์ D สำย

กำรบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

01.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ โดย สำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG 662 

 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้– หงัโจว – รำ้นผำ้ไหม – ลอ่งทะเลสำบซหี ู– หมูบ่ำ้นใบชำหลงจิง่ – ถนน

โบรำณเหอฝงัเจยี 

06.25 น.

  

เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่

ตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปี ค.ศ.220-280) มีหมู่บา้นชาวประมงถงึสมัยราชวงศ์ซ่งได ้

เปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 

1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเช่าของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิ

แมน่ ้าหวงผู่ ห่างจากปากแมน่ ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ 

เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแมน่ ้าหวงผู่ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงแลว้ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบชุด KFC ระหวำ่งเดนิทำง   

 น าท่านเดนิทางต่อ สูเ่มอืงหงัโจว น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว เป็นเมอืงที่มี

ประวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎรอ่งรอยในสมยัราชวงศฉ์นิ มชีือ่เรยีกวา่

เมอืงเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งไดต้ัง้

หังโจวเป็นเมอืงหลวง หังโจวเป็นเมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภูเขา ทะเลสาบ 

ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามวา่ “สวรรคบ์นดนิ”เนื่องจาก ซโูจว+หังโจว =ซู

หัง แปลว่า “ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนืปฐพกี็ม ีซ ูหังแวะเยีย่มชม รำ้นผำ้ไหม

จนี ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้

ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพือ่มาท าไส ้

นวมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของน าท่าน ล่องเรอืทะเลสำบซหีู ชม

ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มเีนื้อที่ 5.66 

ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร 

ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึน ้าลกึ **หมำยเหตุ : กรณีกรุป๊ออกเดนิทำงไมถ่งึ 15 

ทำ่น ลอ่งทะเลสำบซหี ูทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มใ่ชเ้รอืเหมำ** 

 

ใชเ้วลำ

ประมำณ 2 

ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บำ่ย  สมควรแก่เวลาน าท่านชม หมูบ่ำ้นใบชำหลงจิง่ ซึง่เป็นชาเขยีวทีม่ชี ือ่ทีสุ่ดของ

ประเทศจนี ใหท้่านไดช้มิชาเพือ่สขุภาพน าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนโบรำณเหอ

ฟงัเจีย่ สนิคา้มากมาย เป็น ใหท้่านซือ้ไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึเชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พกัที ่ Liang An International Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำม หงัโจว – อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซำนตำ้ฝอ + วงักบลิพสัดจ์ ำลอง – ศนูยแ์พทยแ์ผนจนี

โบรำณ – เซีย่งไฮ ้– หำดไวท่ำน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– บฟุเฟต ์นำนำชำต ิ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซ ึง่เป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาว่าเมอืงเซีย่ง

ไฮน้อ้ยเดมิมชีือ่ว่า ซซีานเล่ากันว่าเมือ่สองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีกุในเมอืงนี้และ

ตอ่มาแรด่บีกุถกูขดุเจาะจนหมดสิน้แตบ่งัเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มี

ใจความว่า “มอีาวุธ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็น

สขุ”  จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหมว่า่ อูซ๋ ีแปลวา่ไมม่ตีะกั่วน าท่านนมัสการ พระใหญห่ลงิ

ซำนตำ้ฝอ (พระพุทธเจำ้ปำงประสูต)ิ ชมการแสดงสรงน ้าพระ (เกา้มังกร) 

จากนัน้น าท่านน่ังรถกอลฟ์สู่พระพุทธรูปขนาดสูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปาง

หา้มญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชญิท่านไหวพ้ระขอพรตาม

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

2 ช ัว่โมง 
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อัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู่ วงักบลิพสัดุจ์ ำลองใหท้่านชม ความสวยงามของวัง

และผ่านชมพระราชวังโปตาลาและรอยพระพุทธบาทจ าลองของยูนนาน จากนัน้ 

ชมศนูยส์มนุไพรและคน้ควา้ ยำแผนโบรำณหรอืเป่ำซูหลงิ พรอ้มฟังการบรรยาย

สรรพคุณของสมนุไพรจนี หรอืในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ 

“ยำบวัหมิะ”ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยา

สตูรพเิศษ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี
บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยูบ่นฝ่ัง

ตะวันตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า“พิพิธภณัฑ์สถำปัตยกรรมนำนำชำติ”ถือเป็น

สญัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการ

ธนาคารทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของเซีย่งไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไวท่านเป็นแหล่งรวม

ศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบารอค

รวมทัง้การผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคาร

ตา่งชาตเิป็นตน้น าทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มน่ ้าหวงผูล่งไป 50 เมตรภายใน

อโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร....อำหำรบุฟเฟตน์ำนำชำต ิ  

พกัที ่ Pujiang Berkesy Residence Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่  อสิระเต็มวนัเซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูม่หานครเซีย่งไฮเ้ป็นเมอืงศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของ

ภมูภิาค ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทนุ รวมถงึดา้นแฟชัน่และ 

การทอ่งเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภมูใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้่าเซีย่งไฮ ้

เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย จากนั้น

เดนิทางสู ่ Shanghai Disneyland ซึง่มคีวามใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ดสินีย์

แลนดเ์วอรช์ั่นเซีย่งไฮจ้ะมตีัวละครในนทิานเรื่องใหม่ซึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ส าหรับทีเ่ซีย่งไฮพ้ร่ัง พรอ้มดว้ยสิง่ดงึดูดใจยิง่ใหญ่อลังการ เชน่ ทูมอรโ์รวแ์ลนด์

อา่วขมุสมบตัดินิแดนแฟนตาซสีวนแหง่จนิตนาการภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนี้ยัง

แบง่พืน้ทีส่ว่นหนึง่ส าหรับเป็นเมอืงดสินียห์รอืดสินียท์าวน์ ซึง่ประกอบดว้ยแหล่งช ้

อปป้ิง รา้นอาหาร และสิง่บนัเทงินอก จากนัน้ยังมโีรงแรมทีพ่ัก2แห่งรวมทัง้“วชิช ิง่

สตารป์ารก์“ ( Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนยีภาพทีส่วยงามตามธรรมชาติ

บนเนือ้ที ่2,440 ไร ่และสวนโมเสกอนัน่าตืน่ตาเลา่เรือ่งเกีย่วกบั 12 นักษัตรดว้ยตัว

ละครของดสินีย์ นอกจากนั้นเซีย่งไฮ ้ดสินีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจา้หญงิ (The 

Enchanted Storybook Castle) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของดสินียแ์ลนดข์นาดใหญ่

ทีส่ดุและสงูทีส่ดุเทา่ทีว่อลตด์สินยีเ์คยสรา้งมา โดยประสาทแห่งนี้จะเป็นทีอ่ยูข่อง

เจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 

***อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั *** 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

1 ช ัว่โมง 

 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั   

พกัที ่ Pujiang Berkesy Residence Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่   

วนัทีห่ำ้ รำ้นหยก – ถนนนำนกงิ – ตลำดเฉนิหวงเมีย่ว – เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพ ฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 จากนัน้แวะชม อัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

เพราะเชือ่ว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก 

แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนีน าท่าน

เดนิทางสู ่ถนนนำนกงิ ถนนแห่งนี้เปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรอืยา่น

ออรช์ารด์ ของสงิคโปร ์ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้

มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านทีค่กึคักและทันสมัยที่สุดในเซีย่งไฮน้ าท่านสู่

ตลำดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์

ของชาวเซีย่งไฮซ้ ึง่มกีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว ซึง่เป็น

 



SHA-TG005   Page 4 of 9 

 

ย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศัย 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูส่นามบนิเซีย่งไฮ ้  

17.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 665  
21.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ……  

  

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

 

ไมเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิหกัออก 10,000 บำท //ชว่งวนัหยดุและปีใหม ่13,000 บำท 

 

***รำคำทวัรน์ ีย้งัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่*** 

ทำ่นละ 150 หยวน /วนั/ตอ่ทำ่น*** 

คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจในบรกิำร 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและกำรจำจร ** 

 
 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ+นวดฝ่ำเทำ้,รำ้นผำ้ไหม,รำ้นชำ,รำ้นหยก ซึง่จ ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทกุรำ้น

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 

ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

 2 ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่ 01 – 05 พ.ย. 60 24,900 23,900 22,900 3,900 

วนัที ่15 – 19 พ.ย. 60 24,900 23,900 22,900 3,900 

วนัที ่30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 60 25,900 24,900 23,900 3,900 

วนัที ่07 – 11 ธ.ค. 60 26,900 25,900 24,900 3,900 

วนัที ่27 – 31  ธ.ค. 60 26,900 25,900 24,900 4,500 

วนัที ่28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค.61 28,900 27,900 26,900 4,500 
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เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000. – บำท 

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flightจะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  
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 เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

- 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.น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ30กโิลกรมัไมจ่ ำกดัจ ำนวน,คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ1ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋า

สมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

10.คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6.  คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศจนีแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ทา่นละ 1,000 บาท  กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่ว 4 วันท า

การ ตอ้งจา่ย 1,500 บาท)  
โปรดทรำบ  : ผูท้ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ ดงัตอ่ไปนี้  

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซัคสถาน 08.อรัิก 9.อหิร่าน 10.

อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี

21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี **ตัง้แตปี่ 2014 เป็นตน้มา** 

หากทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศดงัทีก่ลา่วมานี ้นับตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ทา่นไม่สามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได ้

ตอ้งยืน่ค าขอววซีา่จนีแบบเดีย่ว เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 

8. คำ่ทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ เดนิทำงท ัง้หมด 5 วนั รวมเป็น 150 หยวน/ทำ่น 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**วซีำ่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจ

มกีำรระงบักำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

 

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 


