ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง
วัดใจความกล้ าสะพานกระจกว่ านเซิ่น 5 วัน 4 คืน
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2562
ไม่ลงร้ านช้ อปฯ | ถํ ้าฝูหยงต้ ง | หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ | ผาหินแกะสลักต้ าจู๋
ลิ ้มรสต้ นตํารับหมาล่า หม้ อไฟฉงชิ่ง | ล่องเรื อชมความงาม | สะพานกระจกว่านเซิน่

เริ่มต้ นเพียง

24,999.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) (WE684 : 10.30-14.50) - อูห่ ลง
เขานางฟ้ า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ ว - หลุมฟ้ าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่ ) - โชว์จางอวี ้โหมว
อูห่ ลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทัสุ้ ด (รวมรถแบตเตอรี่ ) - ฉงชิ่ง - ล่องเรื อแม่นํ ้าแยงซีเกียง
ต้ าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่ าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่ ) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเปย - ขึ ้นกระเช้ าชมวิวแม่นํ ้า
แยงซีเกียง
วันที่ 5. ช้ อปปิ ง้ ย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ ง - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) - กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE6845: 16.1018.30)

วันที่ 1
07.00 น.
10.25 น.
14.50 น.

ค่า
ที่พกั

วันที่ 2
เช้ า

กลางวัน

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย)
(WE684 : 10.30-14.50) - อู่หลง
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์
โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684
เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) ตังอยู
้ ่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครัง้ หนึ่งเคยเป็ นเมืองหลวง
ของรัฐบาลจีนพรรคก๊ กมินตัง๋ ในสมัยที่ญี่ปุ่นรุ กรานประเทศจีน แต่เดิมนันฉงชิ
้ ่ งเป็ นเมืองเอกที่ขึ ้นกับมณฑลซื่อชวน
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ ประกาศให้ ฉงชิ่งเป็ นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็ นมหานครฉงชิ่งขึ ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทําให้ ฉงชิ่งเป็ นมหานครที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของ
การคมนาคมทางบก ทางนํ ้า และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านออกเดินทาง
จากเมืองฉงชิ่ง สู่ เมืองอู่หลง(ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4*

เขานางฟ้ า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบี ย งแก้ ว - หลุ มฟ้ าสามสะพาน
สวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) - โชว์ จางอวีโ้ หมว
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือ
ของแม่นํ ้าอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ ามี
ชื่อเสียงในเรื่ องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้ รับการขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่ง 4 สิ่ง
มหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้ หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีท่งุ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภเู ขานางฟ้ า
เป็ นทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ ของประเทศจีน

นําท่านพิสจู น์ความกล้ ากับ ระเบียงแก้ วอู่หลง (รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า) เป็ นสะพานที่มีพื ้นที่หน้ ากว้ างที่กว้ างที่สดุ ในโลก
จุดชมวิวแห่งนี ้เป็ นหน้ าผาสูง จากระดับนํ ้าทะเล 1200 เมตร ส่วนที่ยื่นออกจากหน้ าผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร
ความสูงแนวตังจากด้
้
านล่างของหน้ าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ
กว่า 20 ท่าน ถื อได้ ว่าเป็ นจุดชมวิวสะพานแก้ วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกว้ างที่สุดในโลกและอิสระช้ อปปิ ้งบริ เวณ
โดยรอบตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ลา่ สุดที่ได้ รับ
การรับรองจากยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้ า-สะพานสวรรค์เคยเป็ นสถานีม้า

เร็ วในสมัยถัง และแห่งนี ้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็ นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ หลังจากนัน้ นําท่ าน
โดยสารลิฟท์แก้ ว ลงไปสูห่ บุ เหวเบื ้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้ วจะพบกับเส้ นทางเดินเท้ า
เที่ยวชมความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชี ย) ซึ่ง
ประกอบด้ วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็ นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ ายกับ
สะพานเชื่อมสวรรค์กบั โลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็ นหน้ าผาทิ่มแทงไปในท้ องฟ้ า และ
สะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเป็ นโตรกหน้ าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้ าไปน้ อย ทําให้ ดู
ค่อนข้ างมืดดํา นอกจากนี ้ยังสร้ างจําลองเพื่อใช้ เป็ นฉากสําคัญของภาพยนตร์ จีน เรื่ องศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง ของผู้กํากับ
ชื่อดัง จาง อวี ้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชันนํ
้ า คือ โจว เหวิน ฟะ เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติ
ตามอัธยาศัย

ค่า

ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมโชว์ IMPRESSION WULONG ผลงานของผู้กํากับจางอวี ้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่หลงให้ เป็ นฉาก
โดยบอกเล่าเรื่ องราววิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านการแสดงโชว์ มีผ้ แู สดงกว่า 500 คนและชม
ระบบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ ตระการตา

หมายเหตุ : พีเรี ยดตังแต่
้ วนั ที่ 25 ธันวาคม 2562 ไม่รวมโชว์เนื่องจากอาจจะปิ ดช่วงหน้ าหนาว ทางบริ ษัทสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น เดนื่องจากไม่ได้ คิดรวมในราคาทัวร์
MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4*

อู่ หลง - ว่ านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทัส้ ุ ด (รวมรถแบตเตอรี่ ) วันที่ 3
ฉงชิ่ง - ล่ องเรือแม่ นา้ แยงซีเกียง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรบประทานอาหารเช้ า นําท่านเดินทางสู่ เมืองว่ านเซิ่น (ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เมืองนี ้ตังอยู
้ ่ทางตะวันตก
เฉียงใต้ ของจีน นําท่านชม สะพานแก้ วลอยฟ้า ตัวสะพานจะเป็ นรู ปตัว A มีความยาวกว่า 80 เมตร ยาวกว่าแกรนด์

แคนยอน สกายวอร์ คของอเมริ กาที่มคั วามยาว 21 เมตร และกิจกรรมหวาดเสียวต่างๆๆมากมาย

กลางวัน

ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้ า

หมายเหตุ ทางสถานที่ทอ่ งเที่ยว จํากัดอายุผ้ ทู ี่เล่นกิจกรรมต่างๆ
ผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ ้นไป ต้ องมีผ้ ตู ิดตามในการเดินสะพานแก้ ว
ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป สามารถเดินสะพานกระจกได้ แต่ไม่สามารถเล่นกิจกรรมหวาดเสียวอื่นๆได้
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 48 ปี และผู้ที่มีนํ ้าหนัก 85 ขึ ้นไป ไม่สามารถนัง่ ชิงช้ าลอยฟ้ าได้ ฯลฯ
เวลาเที่ยวชมได้ มากน้ อย ขึ ้นอยุก๋ บั จํานวนนักท่องเที่ยว ณ วันนันๆ
้
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
และนําท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง(ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) นําท่าน ล่ องเรื อชมความงามแม่ นา้ แยงซี
เกียง และแม่นํ ้าเจียหลิง เพลิดเพลินกับวิววแสงสียามคํ่าคืน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
DONGGU HOTEL OR SAME 4*

ต้ าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่ าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่ ) - ฉง
ชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเปย - ขึน้ กระเช้ าชมวิวแม่ นา้ แยงซีเกียง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนันเดิ
้ นทางไปยัง เมืองต้ าจู๋(ใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง) ในนครฉงชิ่ง ซึง่ อยูต่ ิดกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเป็ นเมือง
ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปั กกิ่ง เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ ) เป็ นเมืองท่าริ ม
แม่นํ ้าแยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตังอยู
้ ่ระหว่างแม่นํ ้าแยงซี และแม่ นํ ้าเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา
เตาไฟ เมืองในหมอก ปั จจุบนั เป็ นเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองต้ าจู๋ ซึ่งอยู่ห่างจากนครฉงชิ่งประมาณ 160
กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บ้ านเกิดแห่งหินแกะสลัก” ทัว่ ทังเมื
้ องมีศิลปะรู ปปั น้ หินแกะสลักกว่า 50,000 ชิ ้น จารึ กคํา
สอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ ้น กระจายกันอยู่บนหน้ าผากว่า 75 จุด ในบริ เวณ 5 ภูเขา คือ เป่ าติ่งซาน เป่ ยซาน หนัน
ซาน สือเหมินซาน และสือจ้ วนซาน
นําท่านเข้ าชมและอิสระช็อปปิ ง้ เมืองโบราณชางโจว

กลางวัน

ค่า

ที่พกั

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ผาหินแกะสลักต้ าจู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี่ ) ได้ รับการจัดเข้ าเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนส
โก้ ในปี ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของต้ าจู๋เป็ นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ล้ วนแล้ วแต่นําเสนอเรื่ องราวทางพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน หลักธรรมลัทธิเต๋า และปรัชญาคําสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็ นอีกกลุม่ งานหิน
แกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถํ ้าผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ถํ ้าพระพุทธ
หลงเหมินที่ลวั่ หยาง และถํ ้าผาหยุนกัง ที่ต้าถง มณฑลซานซี ซึง่ 3 แห่งนันเป็
้ นศิลปะถํ ้าสมัยเริ่ มต้ นของจีน ส่วนต้ าจู๋เป็ น
งานศิลปะถํ ้ายุคหลัง (คริ สต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้ อยงดงาม นําท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลักที่
เขาเป่ าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับนํ ้าทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้ วยกลุม่ รู ปสลักพระพุทธรู ป 13 กลุม่ ซึ่งมีรูปสลัก
อยูก่ ว่า 10,000 ชิ ้น ตามแนวยาวของหน้ าผากว่า 500 เมตร ซึ่งทังหมดเป็
้
นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซง่
เช่น พระพุทธเจ้ าปางปริ นิพพาน รู ปสลักเจ้ าแม่กวนอิมพันมือ วัฏสังสาร หรื อวงเวียนชีวิต พระศรี อาริ ยเมตไตรย อิสระ
เที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ได้ เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง(ใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง) นําท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ าง
เปย ตังอยู
้ ่บริ เวณอนุสาวรี ย์ปลดแอก ซึ่งสร้ างขึ ้นเพื่อรํ าลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปนุ่ แต่ปัจจุบนั กลายเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้ าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้ วยร้ านค้ ากว่า 3,000 ร้ าน ซึ่งมีทงอาหาร
ั้
ช้ อปปิ ้งมอลล์ขนาด
ใหญ่ อิสระเดินชมและช้ อปปิ ง้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึ ้น กระเช้ าข้ ามแม่ นา้ แยงซีเกียง เป็ นการข้ ามแม่นํ ้าแยงซีเกียงไปยังอีกด้ านหนึ่งของเมืองฉงชิ่ง ท่านสามารถ
ชมวิวเมืองและแม่นํ ้าที่สวยงาม โดยเฉพาะตอนคํ่าคืน จะได้ เห็นสะพานที่ต กแต่งด้ วยแสงไฟ ชวนให้ ร้ ู สกึ ว่า นครฉงชิ่ง
เหมือนสาวงาม ที่มีทงความสวย
ั้
ยังอ่อนหวานนุม่ นวล และมีชีวิตชีวา

DONGGU HOTEL OR SAME 4*

วันที่ 5
เช้ า

ช้ อปปิ ้ งย่ านเฉ่ าเทียนเหมิน - หงหยาต้ ง - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียง
เป่ ย) - กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (WE6845: 16.10-18.30)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่าน อิสระช้ อปปิ ้ งที่ย่าน Chaotianmen ให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ง้ เสื ้อผ้ า รองเท้ า ของฝาก
นําท่านสู่ หงหยาต้ ง อาคารขนาดใหญ่สร้ างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่นํ ้าเจียหลิง โครงการประกอบด้ วยโรงแรม
ร้ านค้ าจําหน่ายสินค้ า ร้ านอาหารพื ้นเมือง ร้ านนํา้ ชา โรงละคร ซึ่งล้ วนแล้ วแต่ก่อสร้ างตกแต่งในรู ปแบบโบราณให้
อารมณ์และบรรยากาศย้ อนยุคสําหรับนักท่องเที่ยวที่มา

กลางวัน
16.10 น.
18.30 น.

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเที่ยวบินที่ WE685
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่ องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและในกรณีท่ ีมี
จานวนผู้โดยสารไม่ ถงึ 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย

ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้ าสะพานกระจกว่ านเซิ่น 5 วัน 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล์
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักเดี่ยว ไม่ รวมตั๋ว
(ไม่ เสริมเตียง)
(เสริมเตียง)
กาหนดการเดินทาง
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
วันที่ 04-08 ก.ย. 62
24,999.24,999.24,999.4,500.17,999.วันที่ 17-21 ก.ย. 62
24,999.24,999.24,999.4,500.17,999.วันที่ 25-29 ก.ย. 62
24,999.24,999.24,999.4,500.17,999.วันที่ 09-13 ต.ค. 62
30,999.30,999.30,999.4,500.19,999.วันที่ 11-15 ต.ค. 62
30,999.30,999.30,999.4,500.19,999.วันที่ 19-23 ต.ค. 62
25,999.25,999.25,999.4,500.18,499.วันที่ 23-27 ต.ค. 62
25,999.25,999.25,999.4,500.18,999.วันที่ 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62
24,999.24,999.24,999.4,500.17,999.วันที่ 08-12 พ.ย. 62
24,999.24,999.24,999.4,500.17,999.วันที่ 20-24 พ.ย. 62
24,999.24,999.24,999.4,500.17,999.วันที่ 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
24,999.24,999.24,999.4,500.17,999.วันที่ 04-08 ธ.ค.62
25,999.25,999.25,999.4,500.18,499.วันที่ 06-10 ธ.ค. 62
25,999.25,999.25,999.4,500.17,499.วันที่ 13-17 ธ.ค. 62
24,999.24,999.24,999.4,500.17,999.วันที่ 22-26 ธ.ค. 62
24,999.24,999.24,999.4,500.17,999.วันที่25-29 ธ.ค. 62
24,999.24,999.24,999.4,500.17,999.วันที่ 27-31 ธ.ค. 62
25,999.25,999.25,999.4,500.18,499.วันที่ 28 ธ.ค.62 -01 ม.ค.63
29,999.29,999.29,999.4,500.18,999.วันที่ 30 ธ.ค.62-03 ม.ค. 63
29,999.29,999.29,999.4,500.18,999.ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 6,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซ่า(4 วันทาการ)
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่า ท่ านละ 1,650 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้ **

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโดยสารจํ า นวน 10 ท่า นขึน้ ไป ถ้ า ผู้โ ดยสารไม่ค รบจํ านวน
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่
พักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ นได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **

7.
8.

- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนํ ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ท่านละ 1,650 บาท
กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่นํ ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนํ ้าหนัก
ตามสายการบินกําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซัก
รี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ ไทยแล้วแต่ดลุ พินิจและความพึงพอใจในการบริ การของท่าน

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไข
ได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่
สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย,
ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บน
เครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง
การบริ ก ารจากสายการบิน บริ ษัท ฯขนส่ง หรื อ หน่ว ยงานที่ ใ ห้ บริ การ บริ ษั ทฯจะดํ าเนิ นโดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สําหรับค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และ
ความผิ ดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี การคืน เงิ นใดๆทั ง้ สิ น้ แต่ทัง้ นี ท้ างบริ ษัท ฯจะจัดหา
รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
6.

สาหรั บผู้ท่ มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื่ องแจ้ ง เข้ า -ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านัน้
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สําเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับ
แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง

ข้ อมูลจริ งเกี่ ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่
ติดต่อ ได้ ในกรณี ฉุกเฉิ ง หมายเลขโทรศัพ ท์ บ้าน ที่ ทํา งาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรื อเปลี่ ยนระเบียบการยื่ นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั ง้ บริ ษัททัวร์ ไม่
ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซ่า
ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซ่า
ในรายละเอี ยด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทํ าบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วย
ตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.

3.
4.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตรา
เข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน

5.
6.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับ
ร้ านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซา่
4. นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มท่านละ 1,125 บาท

[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี นํ ้ามันขึ ้น
ในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นํ ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME...............................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคูส่ มรส ..............................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์..............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.....................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...............................................................................................................
ตําแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.......................................................................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ......................................……......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ............................................................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที.่ ........... เดือน.......................ปี ...................................................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริ ง** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ทา่ น
เกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

