
 

  

CHINA 
เซีย่งไฮ ้ สบาย สบาย หรรษา SWFC 

โดยสายการบนิการบนิไทย ( TG) 

5 วนั 3 คนื 

ไฮไลทท์วัร ์

 ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูซหีูสวยทกุฤดูกาล 
 สกัการะ พระใหญ่หลงิซาน ตา้ฝอ  
 ชมหาดไวท่าน ชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิ  

 ชมววิบนตกึ SWFC ช ัน้ 100 (Shanghai World Financial Center) 
 รา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาเซีย่งไฮ ้ ใหญ่ทีส่ดุในโลก 
 เมนพูเิศษ ไกแ่ดง, ไกข่อทาน ,หมพูนัปี, ซโีครงหมอููซ๋ี 

-  
 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ x x x - 

2 
เซีย่งไฮ ้– อูซ ี– พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง) – 
ผา้ไหม-หังโจว -ถนนโบราณเหอ่ฝ่างเจี่ย 

✈ 🍽 🍽 
LIANG AN INTERNATIONAL 

HOTEL  หรอืเทยีบเทา 4* 

3 
หังโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู–หมูบ่า้นใบชาหลง
จิง่- เซีย่งไฮ ้–ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ – Starbuck 

Reserve Roastery  
🍽 🍽 🍽 

PUJIANG BERKESEY 
RESIDENCE HOTEL  

 หรอืเทยีบเทา่ 4* 

4 
รา้นยาสมุนไพรจีน – ตลาดรอ้ยปี เฉนิหวังเมี่ยว – 
รา้นหยก – ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน – ชม
ววิบนตกึ SWFC ชัน้ 100  

🍽 🍽 🍽 
QILIN HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่ 4* 

5 เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ ✈ x x - 

หมายเหตุ :  ยงัไมร่วมค่าธรรมเนยีมวซ่ีาจนี (แบบเดีย่ว) ทา่นละ1,500 บาท ** 
กรุณาเตรยีมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่** 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพ ิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
 

  

เครือ่ง  
ขาไปทีน่ ัง่แบบ 2-4-2 

บรกิารอาหารรอ้น 
บนเครื่อง 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ

22.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสุิวรรณภมู ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์H สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

เซีย่งไฮ ้– อู๋ซ ี– พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง) – รา้นผา้ไหม – หงัโจว – ถนนโบราณ
เหอฟางเจีย่ 

01.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่TG662 

06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผูิ่ตงเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น

หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศ์ซง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน 

ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซี

เกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเก่า) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าท่านผ่านพธิีการตรวจ

คนเขา้เมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบชุด KFC ระหวา่งเดนิทาง 



 

  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอู๋ซ ีซ ึง่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมฉีายาว่า เมอืง

เซีย่งไฮน้อ้ย เดมิมีชื่อว่า ซซีานเล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกใน

เมืองนีแ้ละต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้น แต่บังเอญิมีคนขุดพบศิลาจารึก

โบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธ

แผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสุข” จงึไดเ้ปลีย่นชื่อใหม่ว่าอู๋ซ ีแปลว่าไม่มตีะกั่ว น าท่านสู่

วัดพระใหญ่ หลิงซาน (รวมรถราง) นมัสการ พ ระใหญ่ หลินซานตา้ฝอ

(พระพุทธเจา้ปางประสูติ) ชมการแสดงสรงน ้าพระ (เกา้มังกร) จากนัน้น่ังรถ

กอล์ฟ สู่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาต ิ

ลักษณะพระพักตรส์ง่างาม  เชญิท่านไหวพ้ระขอพรตามอัธยาศัย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ...ซีโ่ครงหมูอูซ่ ี 

 น าท่านเขา้ชม รา้นผา้ไหม เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหม
ออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพือ่มาท าไส ้

นวมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝาก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
เมอืงหงัโจว ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึง่มีความมั่งค่ังมาก
ทีสุ่ดแห่งหนึง่เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มชี ือ่เสียงแห่ง
หนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดนิม ีซู(โจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลิน

กับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอ
ฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึง่ที่สะทอ้นใหเ้ห็นประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมอัน
เก่าแก่ของหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนีม้คีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร 
ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดิมของสิ่งปลูกสรา้งโบราณส่วนหนึ่งแลว้ 
บา้นเรือนทัง้สองขา้งทางที่สรา้งขึ้นใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสี

คราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยกับสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึและของเล่นมากมาย 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู –หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่ – เซีย่งไฮ ้– ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ – 
Starbuck Reserve Roastery 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทุกท่าน ลอ่งทะเลสาบซหีู (เรอืเหมา)เนือ่งมาจากตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงหังโจว ทะเลสาบมลัีกษณะใกลเ้คยีง

กับวงร ีมเีนือ้ที ่5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขา
และอีกหนึ่งดา้นเป็นเมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานทีช่มทวิทัศนม์ากกว่า 40 แห่ง 
โดยจุดส าคัญก็ไดแ้ก่ หนึง่ภูเขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทัศน ์น าท่านล่องเรอืผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็น
ทีม่าของต านานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่น
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่ไดร้ับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” **หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออก
เดนิทาง จ านวนลูกคา้ไมถ่งึ 15 ทา่น ลอ่งทะเลสาบซหีู ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มใ่ช้เรอืเหมา** จากนัน้น าท่านสู่ 

หมูบ่า้นเหมยเจยีอู (ไรช่าหลงจ ิง่) แหล่งผลติใบชาเขยีวที่ขึน้ชือ่ของจนี ใหท้่านไดช้มิชาขึน้ชือ่ โดยกล่าวกันว่า “ดืม่ชา
หลงจ ิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ ไกเ่ศรษฐ+ีหมูตงโพ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ มหานครเซีย่งไฮ ้เป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภูมภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ 
การเงนิ การลงทุน รวมถึง ดา้นแฟชั่น และการท่องเทีย่ว เซีย่งไฮจ้ึงนับเป็นความภาคภูมใิจของชาวจีน โดยถือไดว่้าเซีย่ง
ไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย   น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนแห่งนีเ้ปรยีบ

เหมือนย่านสีลมของเมอืงไทย หรือย่านออรช์าร์ด ของสงิคโปร์ ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้



 

มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คกึคักและทันสมัยทีสุ่ดในเซีย่งไฮ จากนัน้ น า
ท่านชม รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ ในเซี่ยงไฮ ้
ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ300 เท่า สาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่ง

ไฮ ้เมือ่วันที ่6 ธ.ค.ทีผ่่านมามไีฮทไ์ลทน์อกจากความยิ่งใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีาร์
จบิกาแฟทีย่าวทีสุ่ดในโลก ถึง 88 ฟตุ  ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มบีาร์จบิกาแฟยาวทีสุ่ด
ในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการค่ัวกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของ
กาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดืม่ต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เครื่องดืม่ทีม่เีฉพาะสาขา
นีแ้ห่งเดยีวเท่านัน้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั PUJIANG BERKESY RESIDENCE  หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

รา้นยาสมนุไพรจนี – ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว – รา้นหยก – ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน - ชมววิบนตกึ 
SWFC ช ัน้ 100  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าท่านสู่ รา้นยาสมุนไพรจนี ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ

ตัง้แต่อดตีถึงปัจจุบัน การส่งเสรมิการใชส้มุนไพรจนีที่มีมานานนับพันปี 
พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  จากนัน้ท่านสู่ ตลาด

เฉิงหวงเม ี่ยว หรือที่เรยีกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจ
กลางเมอืงเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมืองทีแ่สดง
ถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮซ้ ึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและ
ปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสินคา้ราคาถูกที่มีชือ่อีกย่านหนึง่ของ
นครเซีย่งไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนัน้แวะชม อัญมณีล ้า

ค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส่ แลว้
จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือ
ผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร  ์ลอดอุโมงค์ใต ้
แม่น ้าหวงผู่  ซ ึ่งเป็นอุโมงค์สรา้งลึกลงไปจากพื้น

แม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับ
ตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ   น าท่ าน สู่
บรเิวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้า
หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กโิลเมตรเป็น
เขตสถ าปั ตยก รรมที่ ไ ดช้ื่ อ ว่า  “พิพิธภ ัณ ฑ์

นานาชาต”ิ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนคร
เซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนย์กลางทางดา้นการเงนิการ
ธนาคารที่ส าคัญ แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้การ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีตั่ง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆ จากนัน้น าท่านขึน้ชมววิบน 

ตกึ SWFC ชัน้ที ่100 (Shanghai World Financial Center-SWFC) เป็นตกึสูง
ทีสุ่ดในประเทศจนีดว้ยความสูงถึง 492 เมตร มี 101 ชัน้ บนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ใหท้่านชมทัศนียภาพอันงดงาม 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และสามารถมองเห็นตกึจนิเม่า หอไข่มุกทวี ีและอาคารต่างๆ พรอ้มชมทิวทัศน ์รอบๆ นคร
เซีย่งไฮ ้    

 
 

 
 

 



 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร….เมนูพเิศษ....เสยีวหลงเปา 
พกัที ่ QILIN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 
05.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
08.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่ TG663 

12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้  

 

   

เซีย่งไฮ ้ สบาย สบาย หรรษา SWFC 5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

วนัที ่01 – 05 ม.ีค. 61 14,911.- 14,911.- 14,911.- 3,599 

วนัที ่08 – 12 ม.ีค. 61 15,911.- 15,911.- 15,911.- 3,599 

วนัที ่15 – 19 ม.ีค. 61 16,911.- 16,911.- 16,911.- 3,599 

วนัที ่16 – 20 ม.ีค. 61 16,911.- 16,911.- 16,911.- 3,599 

วนัที ่22 – 26 ม.ีค. 61 17,911.- 17,911.- 17,911.- 3,599 

วนัที ่30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 61 17,911.- 17,911.- 17,911.- 3,599 

วนัที ่31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 61 16,911.- 16,911.- 16,911.- 3,599 

วนัที ่04 – 08 เม.ย. 61 18,911.- 18,911.- 18,911.- 3,599 

วนัที ่19 – 23 เม.ย. 61 18,911.- 18,911.- 18,911.- 3,599 

วนัที ่15 – 19 ม.ิย. 61 17,911.- 17,911.- 17,911.- 3,599 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ กรณุาตดิตอ่ฝ่ายขาย” 

“ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่*** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพ ิม่ จ่ายทา่นละ 250 หยวน/ท่าน/ทรปิ 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่าทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของ

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้ร่วม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นต่อรา้น 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15 – 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคืนค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 45 วัน คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3.  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   



 

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 30 กโิลกรัม เท่านัน้  

 ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สัมภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้่านละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสัมภาระเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายส่วนที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถท่านละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

      กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการย ืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (แบบเดีย่ว ย ืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ ) ทา่นละ 1,500 บาท 

         กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนินการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดินทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใช ้

กับการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดินทางไม่สามารถคนืเงนิค่าวซีา่ไดทุ้กกรณี 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏิวัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความ

ล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีท่่าน

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิ่งผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึ้น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรับราคาต๋ัวเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดังกล่าว 



 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะ

ไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์การ

จัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจาก

ท่านเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ ก่อนทุก 

      ครัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใส่แว่นตาด า หา้มใส่เสือ้ขาว หา้มใส่ชุดนักเรยีน นักศกึษา หรอืชุด

ขา้ราชการ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิี่ตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทสุ่์มตรวจทุกวัน) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิ์ของสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร 



 

APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาติ 

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 

คา่ธรรมเนยีมการย ืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด  ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อย่างนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

5. สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช  ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่่ายเล่น หรอืรูปยนืเอียงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยื่นท าวซีา่ 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เม ือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเย ีย่ม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด ์เอสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารย ืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ  



 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรณุากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่)  

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

รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่)…………………………………………………………….. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ่) 

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

......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วันที่

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบุความสัมพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

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

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



 

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

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

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

หมายเหตุ 

**  กรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตัวทา่นเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน้ี่  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


