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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม)ิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.10-07.30)
อุทยำนป้ีผิงโกว(รวมรถอุทยำน+รถแบต 
เตอรี่)-เม่ำเส้ียน 

   XIQIANGJIAYUAN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

3 
เม่ำเส้ียน-หมู่บ้ำนชนเผ่ำเชียงไป๋สือ-อุทยำนซง
ผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่ำเส้ียน 

   XIQIANGJIAYUAN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

4 เม่ำเส้ียน-อุทยำนภูผำหมิะกำร์เซีย ต๋ำกู่ปิงชวน 
(กระเช้ำ)-เม่ำเส้ียน    

   XIQIANGJIAYUAN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

5 

เม่ำเส้ียน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า (บัวหมิะ)-เมือง

โบรำณหวงหลงซี-ร้านหมอนยางพารา-โชว์
เปลีย่นหน้ำกำก 
 

   
LINGSHANG HUAKAI 
HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

6 
ศูนย์หมแีพนด้ำ (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านผ้า
ไหม-ถนนโบรำณจนิหลี-่ถนนคนเดนิชุนซีลู่
เฉงิตู-กรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-02.05+1) 

    

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 180 หยวน/คน ตลอดกำรเดนิทำง 
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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมกรำคม-มีนำคม 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) 

23.50 น.          คณะพร้อมกนัที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ชั้น 4 
ประตู 10 บริเวณ ISLAND-W สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หนา้ที่
จากทางบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ  านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และเอกสารให้กบัท่าน 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-เฉิงตู-อุทยำนป้ีผิงโกว (รวมรถอุทยำน+รถแบตเตอรี่)-เม่ำเส้ียน 
03.10 น.          เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5036  
  (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 
07.30 น. เดินทางถึง สนำมบินซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ที่สุดของประเทศจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านรับประทานอาหารเชา้ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนป้ีผิงโกว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เปลี่ยนนั่งรถ
อุทยำนและรถแบตเตอรี่ เที่ยวชมความงามของอุทยานแห่งน้ี ซ่ึงไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นอุทยานแห่งชาติที่มี
ความงดงามไม่แพท้ะเลสาบในอุทยานช่ือดงัจ่ิวจา้ยโกว เป็นอุทยานที่มีนกัท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา
เที่ยวเป็นจ านวนมาก ให้ท่านถ่ายรูปทะเลสาบที่ใสและมีสีสันที่งดงามดูแลว้คลา้ยดัง่มีใครน ากระจก
มาวางไวบ้นทะเลสาบ ท่านจะเพลิดเพลินกบัความงามของทะเลสาบที่ชาวบ้านขนานนามว่า 
ทะเลสาบมงักรห้าสี 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย              น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเม่ำเส้ียน (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) ชุมชนของชาติเชียง ใน

เขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองข้างทางที่ผ่านไปจะราย ล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่านและ
ทิวทศันท์ี่งดงามตลอดสองขา้งทาง 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
    พกัที่ XIQIANGJIAYUAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว **** 

วนัที่สำม เม่ำเส้ียน-หมู่บ้ำนชนเผ่ำเชียงไป๋สือ-อุทยำนซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่ำเส้ียน 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่ หมู่บ้ำนชนเผ่ำเชียงไป๋สือ (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) ก่อนแผ่นดินไหว ปี2008 
ที่น่ีเคยเป็นหมู่บ้านชนเผ่าเชียงโบราณมาก่อนได้ถูกท าลายในปี2009  และได้สร้างขึ้นใหม่เป็น
หมู่บ้านที่รักษาวฒันธรรมความเป็นอยู่ที่งดงามของเผ่าเชียงซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าโบราณแห่ง
มณฑลเสฉวน 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย         น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) อุทยานน้ีรวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความ

งดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ ลบัของธรรมชาติ มารวมกนัอยู่ใน 3 หุบเขา 9 
ทะเลสาบ 40 ววิทิวทศัน ์ น าท่านชม ทะเลสำบยำว (ฉำงไห่) ทะเลสำบต้นกก (ฟำงไห่) ทะเลสำบหิน
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ขำว (ไป๋สือไห่) ทะเลสำบไป๋ล่ำไห่ (ช่ำงไป๋ล่ำไห่-เชี่ยไป๋ล่ำไห่) ทะเลสำบแห่งควำมรัก ทะเลสำบ 5 สี 
สระมรกต ทะเลสำบหมกึสีน ้ำเงินเข้ม และน ้ำตกธำรไข่มุก  สวยงดงามไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว ดินแดน
สวรรค์บนดิน ที่นกัท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเม่ำเส้ียน (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) ชุมชนของชาติเชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองขา้ง
ทางที่ผ่านไปจะราย ลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงตระหง่านและทิวทศันท์ี่งดงามตลอดสองขา้งทาง  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 พกัที่ XIQIANGJIAYUAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว **** 

วนัที่ส่ี  เม่ำเส้ียน-อุทยำนภูผำหมิะกำร์เซีย ต๋ำกู่ปิงชวน (กระเช้ำ)-เม่ำเส้ียน 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยำนสวรรค์ภูผำหิมะกำเซียร์ต๋ำกู่ปิงชวน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 
ชั่วโมง) เป็นอุทยานทางธรรมชาติที่ล  ้าค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพอุ้ทยานและ
ทะเลสาบใดๆ โดยจุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูผาธาร
น ้าแขง็ที่ศกัดิ์ สิทธ์ิ ชาวบา้นเช่ือวา่มีเทพเจา้พิทกัษภู์เขาแห่งน้ีอยู่ ท  าให้ภูผาแห่งน้ียงัมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได ้ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย         น าท่าน นัง่กระเช้ำ ชมภูเขาน ้าแขง็หิมะ 3 ลูก ที่เช่ือวา่เป็นสันหลงัมงักรที่มีความงดงาม ฉากเบื้อง

หนา้เป็นภูเขาที่สูงชนัตดักบัทอ้งฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตยส์ะทอ้นกลาเซียร์คลา้ยดัง่
ภูเขาเงินระยิบระยบัสะท้อนเข้าสู่สายตา ด ัง่ได้นัง่กระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก 
จากนั้นน าท่านสู่ ทะเลสำบต๋ำกู่ เป็นทะเลสาบที่ส าคญัสุดในอุทยานแห่งน้ี น ้าในทะเลสาบนั้นจะมี
สีสันที่แตกต่างกนัไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน ้าทะเลสาบจะมีสี
เขียวเขม้คลา้ยดัง่หยกที่จมอยู่กน้แม่น ้า ในช่วงใบไมร่้วงนั้นทะเลสาบจะเตม็ไปดว้ยสีสันของใบไม้
หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากตน้มาที่ทะเลสาบ ในช่วงหนา้หนาวจะเป็นสีขาวเตม็ไปดว้ยหิมะน ้าแขง็ที่ดู
แลว้คลา้ยดัง่ยืนอยู่ในยุโรป ไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเม่ำเส้ียน 
(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 4 ชั่วโมง)

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
   พกัที่ XIQIANGJIAYUAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว **** 

วนัที่ห้ำ  เม่ำเส้ียน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า (บัวหมิะ)-เมืองโบรำณหวงหลงซี-ร้านหมอนยางพารา-โชว์เปลีย่น 
    หน้ำกำก 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) ท่านจะไดส้ัมผสัธรรมชาติอนั

งดงามระหวา่งการเดินทาง เมืองเฉิงตูต ั้งอยู่ที่กน้กระทะซ่ือชวน กลางลุ่มแม่น ้าหมินเจียง ตะวนัออก
มีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกล้กบัชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ ยน ซ่ึงสร้างบนแม่น ้าหมินเจียง เป็น
ชลประทานแยกสายน ้ากระจายออกไปเป็นรูปพดัเพื่อทดน ้าเขา้สู่ที่ราบเฉิงตู เมืองน้ีจึงเป็นพื้นที่อุดม
สมบูรณ์จนได้ฉายาวา่ “เมืองสวรรคข์องจีน”   อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงทางประวติัศาสตร์ ก่อนคริสต
ศกัราช 500 กวา่ปี  จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนนวดเท้ำ ชมการสาธิต กำรนวดเท้ำ ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงใน
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การผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวยีนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ  และท่านยงั
สามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิตยา “บัวหมิะ” ที่ขึ้นช่ือที่สุดของ
เมืองจีน  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย              น าท่านเที่ยวชม เมืองโบรำณหวงหลงซี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นโบราณสมยัราชวงศ์หมิง ชมความเก่าแก่

แบบดั้งเดิม ซ่ึงคงรักษาสภาพไวจ้นถึงปัจจุบนั เดี๋ยวน้ีชาวบ้านที่อาศยัอยู่ตามริมฝ่ังแม่น ้าหวงหลงซี 
มีชาวบา้นมกัมาเล่นไพ่นกกระจอก และชิมชากนัเป็นกลุ่มๆ ให้เราดูเหมือนในสภาพโบราณจริงๆ 
น าท่านแวะ ร้ำนหมอนยำงพำรำ  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือมาฝากคนทางบา้น  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
น าท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ที่ใชศิ้ลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหนา้กากแต่ละฉาก
ภายในเส้ียววินาที โดยที่ไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่อายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ไป

    พกัที่ LINGSHANG HUAKAI HOTEL  หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว ****

วนัที่หก  ศูนย์หมแีพนด้ำ (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านผ้าไหม-ถนนโบรำณจนิหลี-่ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉิงตู 
   กรุงเทพฯ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์หมแีพนด้ำ (รวมรถแบตเตอรี่) ที่น่ีมีหมีแพนดา้กว่า 20 ตวั หมีแพนดา้เป็น

สัตวส์งวนหายากมีก  าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมี
เพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกครั้ งละประมาณ 2 ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด 
อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนไดใ้ช้หมีแพนด้าเป็นส่ือการผูกมิตรไมตรีกบั
ประเทศต่างๆ   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร ลิม้รสอาหารพเิศษ...สมนุไพรจนี 
บ่ำย  น าท่านแวะชม ร้ำนผ้ำไหม ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เคร่ืองจักร และ

แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท าใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการ
ซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจนิหลี ่เป็นถนน
คนเดินที่รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีสินคา้ต่างๆมากมายให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือก
ซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านไดอ้ิสระเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ 
มากมาย ทั้งแบรนดต่์างประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนงั, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา
, เกมส์, ของที่ระลึกต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั   

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
23.30 น.         เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5035 
  (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 
02.05+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     
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********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป ***) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เฉิงตู...ขนมลืมกลืน 
ป้ีผงิโกว  ซงผงิโกว ต๋ำกู่ปิงชวน 6 วนั 4 คืน (MU) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วนัที ่21-26 มกรำคม 2562 19,999 บำท 19,999 บำท 3,000 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่24 กุมภำพนัธ์-1 มนีำคม 2562 19,999 บำท 19,999 บำท 3,000 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่3-8 / 18-23 มีนำคม 2562 19,999 บำท 19,999 บำท 3,000 บำท 13,999 บำท 
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1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง กอ่นการเดินทาง**รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มนั ณ วนัที่ 29 พ.ย. 61 เป็นเงนิ 4,400 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจนี ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนงัสือเดนิทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนกัสัมภำระ ท่ำนละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกนิ 7 

กโิลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
7. ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายุต ั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ท ั้งน้ีย่อม
อยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ 
หรือจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้ งนี้อตัรำเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บำท 
ขึ้นอยู่กบัระยะเวลำกำรเดนิทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกีย่วขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื่นๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดงักล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดนิทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนงัสือเดนิทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหวัหน้ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เดก็ช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กบับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจนีส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติ เกบ็เพิม่ 800 หยวน/ท่ำน/ทริป 
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เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงนิ 
1. ในกำรจองครั้งแรก ช  าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง ให้กบัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนงัสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจนีในหวัข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดนิทำง 15 วนั **กรณียื่นด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,050 บาท  (อตัรำดงักล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนงัสือเดนิทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ กอ่นเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าต ัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที่สถานทูตฯ เรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกดิขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ท ั้งหมด เน่ืองจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดนิทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดนิทำง มหีวัหน้ำทัวร์ไทยเดนิทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นกัท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกัคือ ร้านยางพารา, ร้านผ้าไหม, ร้านนวดเท้า(บัวหมิะ) ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เพรำะมผีลกับรำคำทัวร์ จงึเรียนให้นกัท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม 
ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มกีำรบังคบัใดๆ 
ทั้งส้ิน หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 
400 หยวน / คน / ร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
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 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหนา้ที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบติัเหตุที่เกดิจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ กอ่นทุกครั้ ง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ท ั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจนีส ำหรับหนงัสือเดนิทำงไทย  

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายุการใชง้านไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดนิทำงต้องไม่มกีำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิป๊ติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน ห้ามผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซ่ีา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดนิทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
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  เดนิทำงพร้อมพ่อแม่ / เดนิทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกดิ) ทั้งนีก้รณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 
  เดนิทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกดิ) ทั้งนีก้รณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ  าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดนิทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ข ั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูร้ับยื่นวซ่ีาที่ศูนยย์ื่นวซ่ีาจีนในวนัยื่นวซ่ีา 

7.  กรณีหนงัสือเดนิทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต  ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดนิทำงต้องไปด ำเนนิกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจนีด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ข ั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนยีมกำรย่ืนวซ่ีำหนงัสือเดนิทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย)  
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวซ่ีำจนีแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  

8. กรณีหนงัสือเดนิทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry กอ่นท าการยื่นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้กอ่นยื่นวซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่าง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 
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10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวซ่ีาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางครั้ งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เ น่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผู ้ใชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย์  

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 

เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   

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

SURNAME.................................................................................................................................................................... 

สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    

..............................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์

.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  

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

..........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 

ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 

ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 

**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนท่ีท ำงำน/ ท่ีอยู่ ท่ีเคยท ำงำน...................................................................... 

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

...................................................................................โทร................................ 

(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน)  

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   

เมื่อวันท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถงึ วันท่ี.......................เดือน........................ปี..................... 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 

เมื่อวันท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถงึ วันท่ี.......................เดือน........................ปี..................... 

รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน  พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

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

ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

หมำยเหต ุ

** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ท้ังนีเ้พื่ อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขอ

อภัยมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


