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              • เปลี่ยนบรรยากาศชมววิรอบเมอืงตา้เหลยีน....เหมารถรางไฟฟ้าแบบโบราณ 

              • วฒันธรรมจนีโบราณ....พระราชวงักูก้งแหง่แรกสมยัชงิ 

              • ชม....ก าแพงเมอืงจนีหูซ่าน Hushan Great Wall  

              • เทีย่ว....ถ า้น า้เป่ินซ ีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 

              • อาหารพเิศษ....เป็ดยา่ง , เมนูเสฉวน , เกีย๊ว 

 

** ยงัไมร่วมทิปไกดท์้องถิน่ และทิปคนขบัรถ ** 

** ราคานีร้วม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชื้อเพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้ม่แจกกระเป๋า ** 
 

ก าหนดเดนิทาง     วนัที ่01-07 พฤศจกิายน 59              ราคา 19,900.- 
 

 

บนิตรงเสิน่หยาง ตนัตง ชายแดนเกาหลเีหนอื 
7 วนั 5 คนื (XW) 

 

โดยสายการบนินกสกูต๊ 
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1. กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

2. สนามบนิดอนเมอืง-เสิน่หยาง-กูก้ง-ถนนคนเดนิหมั่นชงิ-  

 บา้นตระกูลจาง-ตกึนาวสาวเจา้สือ้-ถนนคนเดนิจงเจยี 

3. เสิน่หยาง-เป่ินซ-ีถ ้าเป่ินซ ี(รวมรถราง+ล่องเรอื)- ถ ้าน ้า-ถ ้าแหง้ 

4. ตันตง-ตา้เหลยีน-สวนยาลุเจยีง-ผ่านชมสะพาน-DUANQIAO-

ก าแพงเมอืงหูซาน- ผ่านชมววิชายแดน-เมอืงซงิอีโ้จวประเทศ

เกาหลเีหนอื     

5. ตา้เหลยีน-หลุ่ยสน้-ผ่านชมปินไห่ลู่-สะพานเป่ยตา้-รูปบัน้หมู่เสอื-

สวนจูนก่าง-คุกญีปุ่่น รัสเซยี-เมอืง   ส ารองเวนซิ-จัตุรัสชงิไห่-

จัตุรัสหนิแกะสลักจ ารอง-เมอืงตา้เหลยีนเหมรถรางไฟฟ้าชมรอบ

เมอืง-รา้นของทะเลพื้นเมอืง 

6. ตา้เหลยีน-เสิน่หยัง-World War II POW camp-รา้นภาพวาด

ดว้ยขนนก-ถนนคนเดนิไท่หยวน 

7. เสิน่หยาง-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

 

วนัแรก          กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

วนัทีส่อง         สนามบนิดอนเมอืง-เสิ่นหยาง-กูก้ง-ถนนคนเดนิหมา่นชงิ-บา้นตระกูลจาง-ตกึนาเจา้สื้อ 

                      -ถนนคนเดนิจงเจยี      

02.35 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงตา้เหลยีนโดยสายการบนิ NOK SCOOT เท ีย่วบนิที ่XW078  

(ไม่รวมอาหารบนเครือ่งบนิ) 

 

09.00 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาต ิเมอืงเสิน่หยาง (Tao Xian International) หรอื ท ีม่ชีือ่ 

เรยีกในภาษาแมนจูว่า มุคเดน ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ ปัจจุบันเป็น 

หนึง่ในเมอืงอุตสาหกรรมทีใ่หญ่และมคีวามส าคัญทีสุ่ด นอกจากนัน้ยังเป็นศูนย์กลาง 

การคมนาคมทางภูมภิาคตะวันออกเฉยีงเหนอืหรอืตงเป่ย ของจนี หลังผ่านพิธกีาร 

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ท ีพั่กเมอืงเสิน่หยาง น าท่านเทีย่วชม  

พระราชวงัโบราณเสิ่นหยางกูก้ง โบราณสถานจากสมัยตน้ราชวงศช์งิ ท ีไ่ดรั้บการ 

ดูแลรักษาเป็นอย่างด ีและมลัีกษณะคลา้ยคลงึกันมาก กับ พระราชวังหลวงทีก่รุง 

ปักกิง่ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1625 ภาย หลังจากทีร่าชวงศแ์มนจู ไดส้ถาปนาใหเ้สิน่ 

หยางเป็นราชธานปีระกอบดว้ยต าหนักใหญ่นอ้ยกว่า 300 หอ้ง บนพื้นท ีก่ว่า 60,000  

 

 

 

23.30 น. คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์

สายการบนิ NOK SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่ริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกใหก้ับท่าน 
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ตารางเมตร ภายหลังจากทีร่าชวงศห์มงิถูกโค่นลม้ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจู  

ก็ไดส้ถาปนาราชวงศช์งิขึน้ ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ท ีก่รุงปักกิง่ และใชเ้สิน่หยางเป็น 

เมอืงหลวงแห่งทีส่อง รวมทัง้ใชพ้ระราชวังแห่งนี ้เป็นทีป่ระทับขององคจั์กรพรรดเิมือ่ 

ครัง้เสด็จเยือนทางเหนอื จากนัน้น าท่านชม ถนนโบราณหมา่นชงิ หรอื ถนนแมนจู  

ทีม่บีรรยากาศแบบโบราณ เหมอืนน าท่านกลับสู่อดตีเมือ่สามรอ้ยกว่าปีท ีแ่ลว้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเทีย่วชม บา้นนายพลตระกูลจาง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1914 บนพื้นท ี ่36,000  

ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสวนจนีโบราณและบา้นสไตลยุ์โรป ซึง่ผู ้

เป็นพ่อ นายพลจางจัว้หลนิ และลูกชายนายพลจางเสวยีเหลยีน ทัง้สองเป็นทหาร 

ระดับนายพลก๊กมนิต๋ัง ถอืเป็นนายทหารทีรั่กชาตมิส่ีวนส าคัญในสงครามขับไล่ญีปุ่่น  

จนไดรั้บการจารกึในหนา้ประวัตศิาสตร ์จากนัน้น าท่านเดนิผ่านก าแพงดา้นตะวันออก  

ซึง่เป็นบา้นของตระกูลจา้ว หรอืท ีช่าวบา้นเรยีกกันอกีชือ่ว่า หอคุณหนูสี ่(คุณหนูจา้ว 

อีต้ ี)๋ (คุณหนูสีเ่ป็นผูรู้ใ้จและใหก้ารสนับสนุนแนวทางรักชาตขิองนายพลจางเสวยี 

เหลยีน) เป็นบา้นสองชัน้สถาปัตยกรรมจนีผสมยูโรป มพีื้นท ี ่428 ตารางเมตร การ 

ก่อสรา้งมคีวามสง่างามทีเ่งยีบสงบ ทีต่กแต่งอย่างสวยงามและหรูหรา ในปีค.ศ.2001  

เดอืนตุลาคม ไดรั้บการซ่อมแซม และเปิดใหเ้ขา้ชม มหีอ้งรับแขก หอ้งบอลรูมจัดงาน 

เตน้ร า, หอ้งอาหาร, หอ้งหนังสอื และหอ้งท างานน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ถนนคนเดนิ 

จงเจยี ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ต่าง ๆ มากมาย อาท ิเสือ้ผา้,รองเทา้,เครือ่ง 

หนัง,กระเป๋าเดนิทาง ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง

ประมาณ 4 

ช.ม 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ...เป็ดยา่ง  

ทีพ่กั Rayfont International Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม       เสิ่นหยาง-เป่ินซี-ถ า้เป่ินซี (รวมรถราง+ล่องเรอื)-ถ า้น า้-ถ า้แหง้-ตนัตง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเป่ินซี ตัง้อยู่ทางภาคตะวันออกเฉยีงใตข้องมณฑลเหลยีวห

นงิ ซึง่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ทางภาคเหนือตดิกับเมอืงเสิน่หยาง 

ทางภาคใตต้ดิกับเมืองตานตง เมืองเป่ินซเีป็นเมืองอุทยานธรณีวทิยาแห่งชาต ิท ี่

ไดรั้บการขนานนามอุทยานดว้ยชื่อเมืองเพียงแห่งเดียวของจีน เมืองเ ป่ินซีม ี

ปรากฏการณ์ท ีเ่ป็นสิง่มหัศจรรย์ของโลก คอื ถ า้น า้เป่ินซี มมีรดกทางวัฒนธรรมของ

โลก คือ เมอืงภูเขาอู๋หนีว่ ์ซาน มแีหล่งก าเนิดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันออกเฉยีง 

เหนอื คอื ภูเขาเถ ีย่ซา นอกจากนี ้ ยังมีดนิแดนหลังคามณฑลเหลยีวหนงิ คอื เขต

อนุรักษ์ธรรมชาตแิห่งชาติฝัว ติ่งซานและอุทยานป่าไมแ้ห่งชาตทิังโกว ซึง่เป็นเขต

ทวิทัศนธ์รรมชาตริะดับชาติ น าท่านชมถ ้าน ้าเป่ินซ ีซึ่งเก ิด จากการเคลื่อนไหวของ
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เปลอืกโลกประมาณ 5 ลา้นปีก่อน ก่อเกดิเป็นถ ้าท ี่ม่หีนิงอกหนิยอ้ยดา้นบนและดา้น 

ล่างเป็นน ้าท ี ่ยาวทีสุ่ดในปัจจุบัน อยู่ท ีเ่มอืงเป่ินซี มณฑลเหลยีวหนิงเมอืงเป่ินซ ีอยู่

ทางตอนใตข้องเมอืงเสิน่ หยางราว 46 กโิลเมตร มคี าขวัญประจ าเมอืงว่า “เพียรสรา้ง

เป่ินซเีป็นเมอืงแห่งเหล็กกลา้ เมอืงแห่งยาและ เมอืงแห่ง ใบเมเปิล” ถ ้านีม้คีวามยาว 

5,800 เมตร เปิดใหเ้ท ีย่วชม 2,800 เมตร เป็นถ ้าน ้าท ี่ยาวทีสุ่ดใน ปัจจุบัน น ้าในถ ้า

โดยเฉลี่ยแลว้ลึก 1.5 เมตร จุดที่ลกึท ี่สุด7เมตร อุณหภูมิอยู่ท ี่ประมาณ 12 องศา 

ตลอดทัง้ปี ความงดงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติภายในถ ้าประกอบดว้ย หนิงอกหิน

ยอ้ย ม่านหนิ และหินเสา ท ี่มรูีปร่าง สวยงามการตา ซึ่งมกีารตัง้ชือ่ตามความละมา้ย

ของผลงานธรรมชาต ิเช่น น ้าตกตอ้นรับแขก คลืน่ทะเล โคมไฟ วเิศษ เจดยี์ขา้วโพด 

ชา้งหยก ภูเขาหมิะ นกยูง ฯลฯ นับรอ้ยจุด ในถ ้ายังมส่ีวนทีเ่ป็นทางเดนิเทา้ สามารถ

เดนิ ชมความงามของถ ้าท ีย่าวถงึ 300 เมตร ชมเงาหนิยอ้ยทีส่ะทอ้นในสระน ้าบนพื้น 

เป็นภาพทีส่วยสดงดงามมาก 

เดนิทาง

ประมาณ 3.5

ช.ม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงตานตง ชายแดนทางตะวันออกเฉยีงใตข้องมณฑลเหลยีวหนงิ 

มอีาณาเขตตดิกับประเทศเกาหลเีหนอื 

ใชเ้วลา

ประมาณ 2 

ช.ม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ . . เมนูป้ิงยา่ง  

ทีพ่กั  Dandong Pearl River Island Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่ี่           ตนัตง-ตา้เหลียน-สวนยาลูเจยีง-ผา่นชมสะพาน DUANQIAO-ก าแพงเมอืงหุซาน-  

                    ผา่นชมววิชายแดนเมอืงซิงอี้โจวประเทศเกาหลีเหนอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงตา้เหลียน เป็นเมอืงท่าขนาดใหญ่ทีส่ าคัญมาตัง้แต่สมัย 

ราชวงศช์งิ ถูกรัสเซยีและญีปุ่่นสลับกันยึดครอง จงึมสีิง่ก่อสรา้งแบบยุโรปและรัสเซยี 

ในเมอืงหลายแห่ง ปัจจุบันเมอืงนีเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษ แหล่งอุตสาหกรรมของ 

ประเทศญีปุ่่น และเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงอกีแห่งหนึง่ของจนี  
จากนัน้น าท่านเทีย่ว สวนยาลูเจยีง จากนั้น ผา่นชมสะพาน DUANQIAO เป็น

สะพานทีส่รา้งโดยญีปุ่่นตัง้แต่ช่วงสงครามโลกครัง้ท ีส่องสมัยทีญ่ี่ปุ่นยึดครองเกาหลี

อยู่ ปัจจุบันกลายเป็นสะพานขา้มชายแดนระหว่างจีนกับเกาหลีเหนอื ยาวทัง้หมด 

๙๔๖.๒ ม. เป็นสะพานส าหรับรถไฟผ่านเท่านัน้ 

เดนิทาง

ประมาณ 4 

ช.ม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงตนัตงชายแดนเกาหลีเหนอื ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉยีง 

ใตข้องมณฑลเหลยีวหนงิ ตดิกับประเทศเกาหลเีหนอืโดยมเีพียงแม่น ้าสายเดยีวกัน้ 
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ไวเ้ท่านัน้ มีพื้นท ี ่563 ตารางกโิลเมตร จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ก าแพงเมืองจนีหู ่

ซาน Hushan Great Wall ตั ้งอยู่บนเขาหู่ซาน หรือ เขาเสือ ตั ้งอยู่ระหว่าง

ชายแดนจนีและเกาหลเีหนอื สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1469 เป็นจุดเริม่ตน้

ของก าแพงเมอืงจีนที่ม ีความยาวทั ้งหมด 8851.8 กโิลเมตร  จากนั้นผ่านชมวิว

ชายแดนเมอืงซงิอีโ้จวประเทศเกาหลเีหนอื 

เดนิทาง

ประมาณ 3 

ช.ม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   เมนูพเิศษ . . เมนูเสฉวน  

ทีพ่กั  Holiday Inn Express  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่า้        ตา้เหลียน-หลุ่ยส้น-ผา่นชมปินไหลู่่-สะพานเป่ยตา้-รูปบ ัน้หมูเ่สือ-สวนจูนกา่ง-คุกญีปุ่่น  

                   รสัเซีย-น ัง่รถรางไฟฟ้าชมรอบเมอืง-จตุัรสัชงิไห-่จตุัรสัหนิแกะสลกัจ ารองเมอืงตา้เหลียนเหม 

                    รถรางไฟฟ้าชมรอบเมอืง-รา้นของทะเลพืน้เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงหลุ่ยส้น น าท่านผ่านชม ชม ปินไหลู่่ ท่านผ่าน สะพาน 

มติรภาพญีปุ่่น-รัสเซยี (เป่ยตา้เฉยีว) เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้เพื่อเชือ่มความสัมพันธห์ะ 

หว่างประเทศจนีและประเทศญีปุ่่น น าท่านชม จตุัรสัหนิแกะสลกัหมูเ่สือ จัตุรัสแห่ง 

นีม้พีื้นท ี ่15,700 ตารางเมตร เป็นเขตทวิทัศนช์ายทะเล ภายในจัตุรัส ไดใ้ชห้นิชือ่  

“ฮวากังเหยียนตา้หลสีอื” กว่า 500 ชิน้ มาแกะสลักเป็นรูปเสอื 6 ตัว ท ีม่ที่าทางที ่

แตกต่างกัน มคีวามยาว 35.5 เมตร กวา้งและสูง 6.5 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของ 

เมอืงตา้เหลยีนทีม่เีสน่หด์งึดูดใจผูม้าท่องเท ีย่วเป็นอย่างมาก น าท่านน่ังรถรางไฟฟ้า 

โบราณชมววิรอบเมอืงตา้เหลยีน 

 

เ ดิ น ท า ง

ปร ะม าณ  1

ช.ม 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัชงิไห ่ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่พีื้นท ีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงตา้เหลยีนรอบ 

จัตุรัสจะมกีระถางทีม่ลัีกษณะแตกต่างกันทัง้หมด 9 ใบ แต่ละใบจะมตัีวอักษรจนี 

แกะสลักไวว่้า “ความสามัคคขีองชาตจินีจงเจรญิ” น าท่านชม จตุัรสัหนิแกะสลกัจ า 

รองเมอืง จัตุรัสแห่งนีตั้ง้อยู่ใจกลางของจัตุรัสซงิไห่ รมิทะเล ซึง่เป็นจัตุรัสทีใ่หญ่ 

ทีสุ่ดของเอเชยี สรา้งเพื่อฉลองเมอืงตา้เหลยีนครบรอบ 100 ปี แกะสลักหนิทัง้หมด 

ยาวตามรมิทะเล มลีอยเทา้ของบุคคลทอ้งถ ิน่ 1000 คน เดนิตามลอยเทา้คน 

ถงึสุดทาง จะเห็นรูปบัน้เด็กสองคนก าลังชิม้องทอ้งฟ้าอยู่ น่ันหมายความว่า เมอืงตา้ 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง

ประมาณ 3.5

ช.ม 
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เหลยีนซึง่เป็นเมอืงทีเ่คยโดนญีปุ่่นยึดเมอืงไปตอนนีก้ าลังกา้วหนา้ถงึวันใหม่น าท่าน 

น่ังรถรางไฟฟ้าแบบเหมา ซึง่เป็นรถทีว่ ิง่ตามราง มเีวลายาวนานถงึสมัยชงิแลว้ เรา 

สามารถเปลีย่นบรรยากาศอกีแบบชมรอบเมอืงตา้เหลยีน น าท่านชม ถนนคนเดนิ 

รสัเซีย เป็นก่อสรา้งแบบรัสเซยี ยาวนานไปถงึ 100 กว่าปี ปัจุบันกลายเป็นแหล่งช ้

อปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงตา้เหลยีน ศูนย์รวม ของรา้นอาหาร สิง่คา้ เสือ้ผา้แฟช่ัน  

มากมาย และน าท่านเขา้ชม รา้นสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงตันตง  

ซึง่เป็นชายแดนจนีกับเกาหลเีหนอื 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Holiday Inn Express  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่ก           ตา้เหลียน-เสิ่นหยงั-World War II POW camp-รา้นภาพวาดดว้ยขนนก-ถนนคนเดนิไทห่ยวน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 เดนิทางสู่เมอืง เสิ่นหยาง  น าท่านชม World War II POW camp อยู่ใน เมอืงตัน 

ตง เมอืงเสิน่หยาง, มณฑลเหลยีวหนงิ เป็นหนึง่ในสถานทีท่างประวัตศิาสตรแ์ละ 

วัฒนธรรมทีส่ าคัญของพระธาตุหน่วย ป้องกันทีส่ าคัญของชาต ิพื้นท ีท่ัง้หมด 45,355  

ตารางเมตรไดรั้บการถูกคุมขังใน ระหว่างสงครามโลกครัง้ท ีส่อง 2,018 เชลยศกึ   

กลายเป็น "นักโทษรูปแบบของค่าย สงคราม" นอกจากนียั้งไดรั้บการพิจารณาเป็น 

หนึง่ในนักโทษชาวญีปุ่่น นักโทษในหมู่พวกเขา 250 คนเสยีชวีติและนักโทษทีเ่หลอื 

ของสงคราม ก็กลับก่อนเดอืนกันยายน ปี 1945  

 

 

เดนิทาง

ประมาณ 5

ช.ม 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านแวะ ชมรา้นคา้ภาพวาดขนนก ท ีท่ าจากขนสัตว ์โดยเฉพาะขนนกที่

น ามาประดษิฐป์ระดอยไดอ้ย่างงดงามมาก ซึง่จะท าใหท้่านเพลดิเพลนิและประทับใจ

กับภาพวาดของจิตรกรของชาวเสิ่นหยางอย่างไม่รูล้มื จากนัน้น าท่านชม ถนนคน

เดนิไทห่ยวนเจยี แหล่งเศรษฐกจิส าคัญของเสิน่หยาง เป็นศูนย์กลางทางการคา้มา

ยาวนาน บนถนนสายนีป้ระกอบไปดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้มากมายหลาย อาท ิ

รา้นเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ สนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์และภัตตาคาร มขีองฝากมากมายให ้

บรรดานักท่องเท ีย่วท ีม่าเยือนเสิน่หยางไดเ้ลอืกชม 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ . . เกีย๊ว  

พกัที ่ Holiday Inn Express City Centre Dalian Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีเ่จ็ด        เสิ่นหยาง-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

10.30 น เดนิทางกรุงเทพฯโดยสายการบนิ NOK SCOOT เท ีย่วบนิที ่XW077 

(ไม่รวมอาหารบนเครือ่งบนิ) 
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14.40 น. ถงึท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

ส าคญัมาก หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

**************************************************** 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

ราคาเด็ก(ไมม่ี

เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 01-07 พ.ย 59 19,900 19,900 19,900 4,500 

หากจอยแลนดต์ดิตอ่เจา้หนา้ทีค่ะ่  

 

ขอ้ควรทราบ: รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื รา้นของทะเลพื้นเมอืง, รา้นภาพวาดดว้ยขนนก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทัวร ์ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเท ีย่วทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้

หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด, ค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ และ ค่าภาษีสนามบนิ 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ(1,500บาท) 
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7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

8. น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระลงทะเบยีนท่านละ ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม 

9.     คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

10. คา่ทปิไกด+์คนขบัรถ รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ค่าซักรดีฯลฯ 

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิ่มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

การยกเลิก 

1.  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 

3.  แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วัน ก่อนการเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้         

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่20ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง(มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่20ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 
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การส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2.  ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิาร

ทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่

ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้ อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิ ความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้ โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุก 

      คร ัง้มเิชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้สิน้ 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์        Shenyang 6477-NOV-7D-XW-W07 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

       - กรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ท ีท่ างานญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทราบวา่หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูล

เท็จอาจมกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์ อย่าง

นอ้ย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซี่าใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย2 หนา้เต็ม   

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

3.ใบอนุญาตการท างาน  
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4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

 5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางล่าชา้ 

 ยืน่วซี่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซ์แลนด ์อิตาลีลิทวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน

อนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส................................................................................ 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่)  

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

รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์................................ มอืถอื............................................... 
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ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

.....................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น.................................. 

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

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพห์ญ่)....................................................................... 

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

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

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ................................ 

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่นพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 

**  ถา้เอกสารส่งถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท่้านเกดิ 

ความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้น ีเ้พือ่  ประโยชนข์องตัวท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด)  

 


