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เซยีงไฮ ้หรรษา สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์

6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์ 

 เรมิตน้เพยีง 21,900.- 
 

 
 ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูสวนงามดังตอ้งมนต ์
 ไหวพ้ระใหญห่ลงิซาน... ชมพทุธศลิป์ศาลาฝานกง  
 ชมหาดไวท่าน หาดในตํานาน เจา้พอ่เซยีงไฮ ้และชอ้ปปิง ถนนนานกงิ 
 เชค็อนิ Starbucks Reserve Roastery  สาขาทใีหญท่สีดุในโลก 
 เมนูพเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทาน ,หมพัูนปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี 
 เต็มอมิจุใจ กบัสวนสนุก เซยีงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 

 



            GO1PVG-XJ001       หนา้ 2 จาก 9 
 

 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

24 – 29 ก.ค. 61 23,900.- 
07 – 12 ส.ค. 61 23,900.- 
12 – 17 ต.ค.61 24,900.- 
18 – 23 ต.ค. 61 21,900.- 
06 – 11 ธ.ค. 61 22,900.- 
 

รวมคา่วซีา่จนีแบบเดยีว 4 วนัทําการ 1,500 บาท 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์ + คนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 น. คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง ประตู  2 – 4 เคาน์เตอร ์ 3 สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์โดยมี
เจา้หนา้ท ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับ
ทกุท่าน 

วนัท ี2 เซยีงไฮ ้– หงัโจว – ผลติภณัฑย์างพารา – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู – หมูบ่า้นใบชาหลงจงิ – 
ถนนโบราณซง่เหอฝงัเจยี 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซยีงไฮ ้โดยเทยีวบนิท ีXJ760 

05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซยีงไฮ ้ซงึถอืเป็นชมุชนเกา่ตังแต่ยคุสามก๊ก (ปีค.ศ.
220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมยัราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลยีนแปลงเป็นเซยีงไฮซ้งึขณะนันเป็นเพยีง
ชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิน ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซยีงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของ
นานาชาต ิตังอยูร่มิแมนํ่าหวงผู่ ห่างจากปากแม่นําแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื 
เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่(ีเกา่) กนัโดยแมนํ่าหวงผู ่นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคารบรเิวณใกลส้นามบนิ 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง ซงึมคีวามมังคังมากทสีุดแห่ง

หนงึเป็นแหลง่เภสชัอตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึของประเทศจนี ซงึในอดตีมคํีา
เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” 
เพลดิเพลนิกับทวิทัศนอ์นังดงามสองฟากถนน เมอืงหังโจว เคยไดรั้บการจัดอันดับว่าเป็นเมอืงทน่ีาอยู่
ลําดับตน้ๆ ของเมอืงจีน ในปัจจุบันนอกจากขนึชอืเรอืงชาหลงจงิ  แลว้  เมอืงหังโจว ยังเป็นทตีัง

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 กรงุเทพฯ เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง x x ✈  
 

2 เซยีงไฮ ้- หังโจว – ผลติภณัฑย์างพารา – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู
– หมูบ่า้นใบชาหลงจงิ – ถนนโบราณซง่เหอฝังเจยี 🍽 🍽 🍽 

HANGZHOU BEST 
WESTERN HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4* 

3 หังโจว – ผลติภณัฑผ์า้ไหม - อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซาน – ศาลา
ฝานกง – ศนูยเ์พาะเลยีงไขม่กุ 🍽 🍽 🍽 

WUXI INTERNATIONAL 
HOTEL  หรอืเทยีบเทา 4* 

4 อูซ๋ ี– เซยีงไฮ ้– อสิระ เซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด ์ 🍽 x x 
EXPRESS BY HOLIDAY 
INN SHANGHAI  หรอื
เทยีบเทา่ 4* 

5 
ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– 
ศนูยอ์ญัมณีหยก – ถนนนานกงิ – Shanghai Starbucks 
Reserve Roastery  

🍽 🍽 🍽 
SHANGHAI XINYUE 
ROYAL HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4* 

6 เซยีงไฮ ้– กรงุเทพ ✈    
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สํานักงานใหญข่อง อาลบีาบา เจา้พอ่ธรุกจิ อคีอมเมอรซ์ ยกัษ์ใหญข่องโลก อกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ...ไกข่อทาน+หมตูงโพ 
บา่ย  นําทุกท่าน ล่องทะเลสาบซีหู  ตังอยู่ทางทศิตะวันตกของ

เมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงร ีมเีนอืท ี5.66 
ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร นําลกึเฉลยี 
1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอกีหนงึดา้นเป็น
เมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานทสํีาคัญมากกว่า 30 แห่ง
และสถานทชีมทวิทัศนม์ากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสําคัญก็ไดแ้ก ่
หนงึภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทัศน์ นํา
ท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซงึเป็นทมีาของตํานานเรอืง
“นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรนํ์าลกึ 
ซงึ โคมไฟ 3 ดวงนี ยังถูกนําไปเป็นภาพประกอบธนบัตรของจีนอกีดว้ย ตลอดจนชมธรรมชาตอิัน
งดงามสดชนืรอบๆ ทะเลสาบแห่งนทีไีดร้ับสมญานามจากนักท่องเทยีวว่า “พฤกษชาตใินนครนิทร ์ใน
การประชมุ G20  เมอืปี 2016 ทะเลสาบซหีูยังเป็นทรัีบรองของเหล่าผูนํ้าจากทัง 20 ประเทศอกีดว้ย 
จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นเหมยเจยีอ ู(ไรช่าหลงจงิ) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทขีนึชอืของจนี ใหท้า่นได ้
ชมิชาขนึชอื โดยกลา่วกนัวา่ “ดมืชาหลงจงิ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”ชาหลงจงิ ถอืเป็น 1 ใน 
4 ยอดใบชาของโลก ควบคูก่บัชาอสัสมั ชาซลีอน และชาเขยีวญปีุ่ น  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 ใหท้่านอสิระชอ้ปปิง ถนนโบราณเหอฝงัเจยี เป็นถนนสายหนงึทสีะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมอนัเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนมีคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจบุนัยงั
คงไวซ้งึสภาพดังเดมิของสงิปลูกสรา้งโบราณส่วนหนงึแลว้ บา้นเรอืนทังสองขา้งทางทสีรา้งขนึใหม่
ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัยกบัสนิคา้พนืเมอืง ของทรีะลกึและของ
เลน่มากมาย 

  พกัท ีHANGZHOU LIANG AN หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัท ี3 หงัโจว – ผลติภณัฑผ์า้ไหม – อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซาน – ศาลาฝานกง – ศนูยผ์ลติภณัฑ์

ไขม่กุ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเขา้ชม ศูนยผ์ลติภณัฑผ์า้ไหม สนิคา้ขนึชอื ณ เมอืงถงเซยีง ในอดีตผา้ไหม เป็นสนิคา้

เศรษฐกจิทสํีาคัญของจนี อกีทังเป็นหนงึในปัจจัยททํีาใหเ้กดิเสน้ทางสายไหมทเีปรยีบเสมอืนเสน้ทาง
สายสําคัญของกาแลกเปลียอารยธรรมของทังฝังตะวันตกและโลกฝังตะวันออก ใหท้่านเลือกชม
ผลติภณัฑท์ทํีาจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสอืผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้
ทัง ใชเ้ครอืงจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพอืมาทําไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซอืเป็นทังของ
ฝาก  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…เมนพูเิศษ...ซโีครงหมอููซ๋ ี
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซงึเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาว่า เมอืงเซยีงไฮน้อ้ย เดมิมชีอื

ว่า ซซีานเล่ากันว่าเมอืสองพันปีก่อนมกีารผลติดบีุกในเมอืงนีและต่อมาแร่ดบีกุถูกขดุเจาะจนหมดสนิ 
แต่บังเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชนิหนงึมใีจความว่า “มอีาวุธ แผ่นดนิจะไมส่งบ หากปราศจาก

อาวุธแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ” จงึไดเ้ปลยีนชอืใหม่
ว่าอู๋ซ ี แปลว่าไม่มตีะกัว  นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระ
ใหญ่หลงิซาน นมัสการ พระใหญ่หลินซานตา้ฝอ
(พระพุทธเจา้ปางประสูต)ิ  จากนันนังรถกอล์ฟ สู่
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพุทธรูป
ปางหา้มญาต ิลักษณะพระพักตรส์ง่างาม  เชญิท่าน
ไหวพ้ระขอพรตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเขา้ชม 
ศาลาฝานกง เป็นสว่นหนงึของวัดพระใหญ่หลงิซาน 
ภายในมกีารประดับประดาศลิปะแบบพุทธไวม้ากมาย 
อกีทังการแสดงแสงส ีภาพเขยีน เมอืท่านไดเ้ขา้ไป
แลว้ จะเปรียบเสมือนอยุ่ในสรวง สรรค์ชันดุสติเลย
ทีเดียว จากนันนําท่าน แวะ ชมศูนยเ์พาะเลียง
ไข่มุกอู๋ซ  ีไข่มุกเมืองอู๋ซเีป็น ไข่มุกทีขนึชอือันดับ

ตน้ๆ ของจนี ดว้ยตัวเมอืงอูซ๋ตีังอยูใ่กลเ้คยีงกับทะเลสาบไท่หู ทมีแีหล่งนําอันอดุมสมบรูณ์ หอยไขม่กุ
นําจดืทเีพาะเลยีงทมี ีไดใ้หไ้ขม่กุทมีคีณุภาพเป็นทยีอมรับในระดับสากล ใหท้่านไดเ้ลอืกชมครมีไขม่กุ 
และผลติภณัฑต์า่งๆ จากไขม่กุ  
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คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ีVEEGLE SINCERE  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
วนัท ี4 อูซ๋ ี– เซยีงไฮ ้– อสิระ เซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด ์
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ มหานครเซยีงไฮ ้เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภูมภิาคทัง

ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟชนั และการท่องเทยีว เซยีงไฮจ้งึนับเป็น
ความภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้่าเซยีงไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจนียคุใหม่ในดา้นความกา้วหนา้
และความทันสมัย  จากนันเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดสินีย์
แลนดเ์วอรช์นัเซยีงไฮจ้ะมตีัวละครในนทิานเรอืงใหม่ซงึออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทเีซยีงไฮพ้รัง
พรอ้มดว้ยสงิดงึดูดใจยงิใหญ่อลังการเช่นทูมอร์โรว์แลนด์อ่าวขุมสมบัตดินิแดนแฟนตาซสีวนแห่ง
จนิตนาการภายในบรเิวณสวนสนุกแหง่นยีงัแบง่พนืทสีว่นหนงึสําหรับเป็นเมอืงดสินยีห์รอืดสินยีท์าวนซ์งึ
ประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปปิงรา้นอาหารและสงิบันเทงินอกจากนันยังมโีรงแรมทพีัก2แห่งรวมทัง“วชิชงิ
สตารป์ารก์“ ( Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพทสีวยงามตามธรรมชาตบินเนอืท2ี,440ไร่
และสวนโมเสกอันน่าตนืตาเล่าเรืองเกยีวกับ12นักษัตรดว้ยตัวละครของดสินียน์อกจากนันเซยีงไฮ ้
ดสินยีแ์ลนดย์งัมปีราสาทเจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซงึเป็นสัญลักษณ์ของดสินีย์
แลนดข์นาดใหญท่สีดุและสงูทสีดุเท่าทวีอลตด์สินียเ์คยสรา้งมาโดยประสาทแห่งนีจะเป็นทอียูข่องเจา้
หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 
 ***อสิระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคําตามอธัยาศัย *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   พกัท ีSHANGHAI PUJIANG BERKESEY RESIDENCE หรอืเทยีบเทา่ 4* 
วนัท ี5 ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – หาดไวท่าน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– ศนูยอ์ญัมณีหยก – ถนน

นานกงิ – Shanghai Starbucks Reserve Roastery 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเขา้ฟังการสาธติและใหข้อ้มลูเกยีวกับการแพทยจ์นีแผนโบราณ อันขนึชอื จากนัน นําท่านสู่

บรเิวณ หาดไวท่าน ตังอยูบ่นฝังตะวันตกของแมนํ่าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนอืจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็น
เขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่ “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮ ้อกี
ทังถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสํีาคัญ แห่งหนงึของเซยีงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่
ทันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง
การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีตังของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรม
ศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ จากนันนําท่านนัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่นํา
หวังผู ่ซงึเป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพนืแมนํ่า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ย
ไฟเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ 

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
   พกัท ีSHANGHAI LINZHEN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัท ี6 เซยีงไฮ ้– กรงุเทพ (สนามบนิดอนเมอืง) 
03.00 น. MORNING CALL 
 นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเซยีงไฮผู้ต่ง  
07.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทยีวบนิท ีXJ761 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 

 

 

  
 

 
 

โปรแกรม : เซยีงไฮ ้หรรษา สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์
      (GO1-PVGXJ001) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2 – 3 
ทา่น 

ผูเ้ดนิทางอายตํุา
กวา่ 20 ปี  

(เสรมิเตยีง) 

ผูเ้ดนิทางอายุ
ตํากวา่ 20 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พักเดยีวเพมิ 

ราคา 
(จอยแลนด)์ 
ไมร่วมตวั 

24 – 29 ก.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 2,900.- 9,400.- 

07 – 12 ส.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 2,900.- 9,700.- 

12 – 17 ต.ค.61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 2,900.- 10,700.- 

18 – 23 ต.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 2,900.- 9,900.- 

06 – 11 ธ.ค. 61 22,900.- 22,900.- 22,900.- 2,900.- 10,900.- 

***  ราคาทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) ราคา 6,900 *** 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่จนีแบบเดยีว ทา่นละ 1,500 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ 
ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ // หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

**กรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เกบ้ทปิเพมิทา่นละ 50 หยวนรวมเป้น 250 หยวนตอ่ทา่น ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทรีะบใุนโปรแกรม คอื ยางพารา ,ผเีซยีะ , บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุก
ท่านแชเ่ทา้), ไข่มุก, รา้นผา้ไหม ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็น
หลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทังสนิ 
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง เพอื

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณีทมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ังหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดยีว  (1,500 บาท) 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน สว่นเกนินําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง passport 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครอืงดมื, ค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7.      คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และ คนขบัรถ ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทรปิ...หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตด่ลุยพนิจิของลกูคา้ 
 กรณผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เกบ้ทปิเพมิทา่นละ 50 หยวนรวมเป้น 250 หยวนตอ่ท่าน  

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
  

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอนืๆทีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทีเกดิขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมีสงิผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 
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5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครงั มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 

 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื

เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท (ยกเวน้ บราซลิ แคนาดา อารเ์จนตนิา) 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนอืงจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสูงขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต ซงึทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

 
เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพาะเบอร์
ตดิตอ่  เเละกรณีทาํลกูคา้ธุรกจิสว่นตวักรณุาระบใุหช้ดัเจนดว้ยวา่ทําอะไร** 

 
ชอื-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส 
.................................................................................................................................... ................. 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
..............................................................................................................................................................
...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 
ทอียูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
..............................................................................................................................................................
.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ชอืสถานททีํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 
ตาํแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 
ทอียูส่ถานททีํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 
..............................................................................................................................................................
..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ถีูกตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูล
โดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวนัท.ี.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัท.ี.............................
เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมอืวนัท.ี.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัท.ี.............................เดอืน
.............................ปี................................. 
รายชอืบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหต ุ
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
 
 

 
 


