
TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 
QE1CKG-WE003 

 
หนา้ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 
 มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ 

นครฉงชิง่  
 พักบนเรอืส าราญ CENTURY PARAGON 

 เจดยีส์อืเป่าไจ ้เจดยี์ ท าจากไมแ้ละเชือ่มต่อ
กันโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู ส ิง่มหัศจรรย์ที่ถูกจัด

อันดับไวว้า่เป็น 1 ใน 8 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 
 ลิม้รสตน้ต ารับหมาลา่ หมอ้ไฟฉงชิง่ 

 
RELAX TIME IN CHONGQING  

 

CENTURY PARAGON 

 

 5 DAYS 4 NIGHTS  

 

 

โดยสายการบนิไทยสมายล ์

 เดนิทาง : ม.ิย.- ต.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 28,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่04-08 ม.ิย. 62 28,900.- 
วันที ่02-06 ก.ค. 62 30,900.- 

วันที ่23-27 ก.ค. 62 30,900.- 
วันที ่06-10 ส.ค. 62 30,900.- 
วันที ่17-21 ก.ย. 62 31,900.- 

วันที ่08-12 ต.ค. 62 39,900.- 
 

 

ยงัไมร่วมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
รายการนีไ้มม่หีอ้งเสรมิเตยีงและอตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย)- 
ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ขึน้เรอืส าราญ 
(WE684 : 10.30-14.50) 

 ✈ 🍽 
พักเรอืส าราญ  

CENTURY PARAGON 5 

2 ลอ่งเรอืแมน่ ้าแยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่าไจ-้งานเลีย้งตอ้นรับ 🍽 🍽 🍽 
พักเรอืส าราญ  

CENTURY PARAGON 5 

3 ลอ่งเรอืแมน่ ้าแยงซเีกยีง-ชวถัีงเสยี-อเูสยี-เสนิหนีซว-ีงานเลีย้งอ าลา 🍽 🍽 🍽 
พักเรอืส าราญ  

CENTURY  PARAGON  5 

4 
เขือ่นยักษ์ซานเสยีตา้ป้า(รวมรถแบตเตอรี)่-อีช๋าง-รถไฟความเร็วสงู-ฉง
ชิง่ 🍽 🍽 🍽 

RADISSON CHONGQING HOTEL 

OR SAME 5 

5 
เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ฉงชิง่(สนามบินฉงชิง่เจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ

(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ ( WE68516.10-18.30) 🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย)- 

ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ขึน้เรอืส าราญ (WE684 : 10.30-14.50) 

07.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์E 

สายการบนิไทยสมายล ์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
และสมัภาระใหก้ับทา่น 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย เมอืงฉงชิง่  โดยเทีย่วบนิที ่WE684 

14.50 น. 

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย เมอืงฉงชิง่ ตัง้อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึง่ครัง้
หนึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาลจนีพรรคก๊กมนิตั๋งในสมัยทีญ่ี่ปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดมินั้น

ฉงชิง่เป็นเมอืงเอกทีข่ ึน้กับมณฑลซือ่ชวน ต่อมาเมือ่วันที ่14 มนีาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาล
กลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิง่เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ข ึน้ตรงกับ
รัฐบาลกลาง จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการ

คมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยูท่างทศิตะวันตก  
น าท่านเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้
เพือ่ร าลกึถงึชยัชนะในการท าสงครามกับญี่ปุ่ น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาด

ใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 3,000 รา้น ซึง่มทีัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ 
อสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิง 
น าท่านสู ่หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจียหลงิ โครงการ

ประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพื้นเมือง รา้นน ้ าชา โรงละคร ซึง่ลว้น
แลว้แตก่อ่สรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคส าหรับนักท่องเทีย่ว
ทีม่า 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
     พกัเรอืส าราญ  CENTURY PARAGON 5* 

วนัที ่2 ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่าไจ-้งานเลีย้งตอ้นรบั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื   

 

หลงัจากเรอืออกจากทา่ ใหท้า่นไดช้มทวิทศันบ์รเิวณสองฝ่ังแม่น ้า และ เรือจะแล่นผ่าน 

เมอืงเฟิงต ูซ ึง่มฉีายาว่าเป็น เมอืงผ ีซ ึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า ซ ึง่สรา้งข ึน้สมัย ราชวงศถ์ัง
ประมาน1300 ปี กอ่น มาถงึสมัยราชวงศซ์ง่ เมือ่ 900  ปีทีผ่่านมา มนีายอ าเภอแซ ่หวาง 

“王”  และนายอ าเถอ แซเ่หยยีน “阎” เคยมาอยู่ทีเ่มืองเฟิงตู แต่คนทีบ่ันทกึ จดประวัต ิ

การเมอืงเฟิงต ูจดแซท่ัง้สองสลบักนั เลยเป็น 阎王 พยายม ดงันัน้ชาวเมอืงเฟิงตู จงึผดิ

ตามผดิ สรา้งเป็นเมอืงนรก ตามความเชือ่ของศาสนาเต๋าข ึน้มา ซึง่มียมทูต ผูต้รวจสมุด

บัญชรีายชือ่ของวญิญาณ ขา้มสะพานจ าใจ ใหไ้ปดูว่าตอนทีเ่รามีชวีติอยู่ในโลกมนุษย์
นัน้เคยท าเรื่องชัว่ดอีะไรบา้ง? และใหก้นิน ้าชาขีล้มืก่อนมาเกดิใหม่ ซ ึง่เป็นการสอนให ้
คนเราควรท าแตส่ ิง่ดีๆ  ไม่งัน้ก็จะตอ้งตกนรก ถกูลงโทษทรมาน  

 (รายการเมอืงเฟิงต(ูเมอืงผ)ีนี้เป็นรายการออฟชั่น หากจ านวนคนบนเรอืครบ 50ท่านขึน้ไป ทาง

เรอืจะจอดและเทีย่วพรอ้มกัน  หากไมถ่งึ 50 ทา่น  จะแลน่ผ่านไมจ่อดชม  ทา่นใดสนใจ สามารถ

ตดิตอ่ LOBBY ชัน้สอง  ราคา 290 หยวนตอ่ทา่น ) 

 กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 จากนัน้น าทา่นขึน้ฝ่ังชมความงามของ เจดยีส์อืเป่าไจ ้โครงสรา้งลักษณะสถาปัตยกรรมคลา้ย

เจดยี ์ท าจากไมแ้ละเชือ่มตอ่กันโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ม ี12 ชัน้ สงูประมาณ 56 เมตร ซึง่นับเป็น

สิง่มหัศจรรยท์ีถ่กูจัดอันดับไวว้า่เป็น  1 ใน  8 สิง่มหัศจรรยข์องโลกก็วา่ได ้

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 พบกบัการเลีย้งตอ้นรบัจากกปัตนัเรอื และเหลา่กลาสเีรอือยา่งอบอุน่และชมการแสดงบนเรอื 

ทีพ่กั 
 พกัเรอืส าราญ  CENTURY PARAGON 5* 

วนัที ่3 ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชวถีงัเสยี-อเูสยี-เสนิหนซีว-ีงานเลีย้งอ าลา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื  

 เรอืแล่นผ่าน เมอืงโบราณไป๋ตีเ้ฉงิ หรือเรียกว่า เมืองจักรพรรดขิาว อยู่ในเขตอ าเภอ

เฟิงเจยี ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของปากชอ่งแคบฉวีถังเสยี บนยอดเขาสงูกว่า 750 เมตร 

ทีต่ัง้ของเมอืงลอ้มรอบดว้ยน ้า 3 ดา้น และภูเขาอยู่ดา้นซา้ย ภายในเมืองโบราณแห่งนี้

ประกอบดว้ยวัดอู่หัว, ต าหนักหมงิเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรม

ผสมผสานระหว่างราชวงศห์มงิ และชงิ นอกจากนี้ยังมรีูปเคารพของหลวิเป่ย,จูเกอะเหลี

ยง, กวนอู, จางเฟ่ย ในยุคสามกก๊  
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 (รายการเมอืงโบราณไป๋ตีเ้ฉงินี้เป็นรายการออฟชัน่ หากจ านวนคนบนเรอืครบ 50ทา่นขึน้

ไป ทางเรอืจะจอดและเทีย่วพรอ้มกนั  หากไม่ถงึ 50 ทา่น  จะแลน่ผ่านไม่จอดชม  ท่าน

ใดสนใจ สามารถตดิตอ่ LOBBY ชัน้สอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น) 

 
 

 

เรอืจะแลน่ผ่านเขตทวิทศัน ์ชอ่งแคบชวถีงัเสยี(ชอ่งแคบทีย่ ิง่ใหญ่ ตระการตา) ช ึง่เป็น

ช่องแคบที่มีความยาวสั ้นที่สุดเพียง 8 ก ิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ด ึงดูดใจ

นักท่องเทีย่วพอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมนิบรเิวณนี้กระแสน ้าจะไหลเชีย่วกราก

มากเนื่องจากน ้าที่มีหนา้กวา้งกว่าหนึง่กโิลเมตรและถูกบีบใหไ้หลผ่านทีป่ระตูขุยเหมิ

นเพียง 300 เมตรเท่านั้น ทัง้ทางน ้ายังหักสอกไม่เห็นทางน ้า  เรือตอ้งกลับล าอย่าง

กระทันหัน โดยเฉพาะในอดตีเรือส าราญตอ้งฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปใหไ้ดด้ว้ยความ

ปลอดภยั(เปรยีบนัยดงัคนเมือ่พานพบอุปสรรคในชวีติแลว้ตอ้งอย่าทอ้ถอยหรอืยอมแพท้ี่

จะฝ่าฟันไปใหพ้น้) และเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 

กโิลเมตร เป็นชอ่งแคบยาวอันดับสองในบรรดาชอ่งแคบของแม่น ้าแยงซเีกยีง ซึง่เป็น

ชอ่งแคบมี่มีฉายาว่า “อูเสยี”เป็นชอ่งแคบทีง่ามสง่า โดยทีส่องฟากฝ่ังจะมีแนวภูเขา

หินผาสลับซับซอ้นที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายกันเป็นชัน้อย่างมีระเบียบ 

ก่อใหเ้กดิทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพเิศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 

ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อันลอืชือ่ เชือ่กันว่า มาล่องแม่น ้าแยงซเีกยีง ไม่เห็น

นางฟ้า เทา่กบัมาไม่ถงึแม่น ้าแยงซเีกยีง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 

 

 

 

 

หลงัจากนัน้น าทา่นลงเรอืเล็กเพื่อชมความงามของ เสนิหนซีว ีตัง้อยู่รมิฝ่ังดา้นใตข้อง

แม่น ้าแยงซเีกยีง มแีหลง่ตน้ก าเนดิทีน่ครฉงชิง่ อ าเภออู่ซนั เขตกวนตู ้โดยแบ่งออกเป็น 

3 ตอนดว้ยกนัคอื ตอนตน้สายชือ่กวนตู ้ตอนกลางชือ่จือ่หยาง  ตอนปลายชือ่เสนิหนี่วซ ี

ซึง่ไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น ้ าแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 15 กโิลเมตร 

ทศันียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบรสิทุธิข์องอากาศ ความเงียบสงบกับบรรยากาศ 

ความเขยีวขจขีองหมู่พฤกษานานาชนดิ เปรยีบเสมอืนทา่นไดเ้ยือ้งย่างเขา้สูแ่ดนสขุาวด ี

โดยมเีรือ่งเลา่สบืขานกนัว่าธารน ้าแห่งนี้ไดม้มีวลหมู่นางฟ้าลงมาเลน่น ้ากนั 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

**พบกบัการเลีย้งอ าลาจากกปัตนัเรอื และเหลา่กะลาสเีรอื ** 

ทีพ่กั 
     พกัเรอืส าราญ  CENTURY PARAGON 5* 

วนัที ่4 เขือ่นยกัษซ์านเสยีตา้ป้า(รวมรถแบตเตอรี)่-อีช๋าง-รถไฟความเร็วสงู-ฉงชิง่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 

 
 

น าทา่นขึน้ฝ่ังชม เขือ่นยกัษ(์รวมรถแบตเตอรี)่ อภมิหาโปรเจ็คระดับกนิเนสบุ๊ค ซานเสยีตา้ป้า 

เป็นโครงการทีใ่หญ่โตทีส่ดุอกีอย่างหนึ่งของจีน นับตัง้แต่การสรา้งก าแพงเมอืงจีน มคีวามยาว

ทัง้หมด 3,035 เมตร ช่องระบายน ้ ายาว 483 เมตร ซึง่สามารถเก็บกักน ้ าไดถ้งึ 39.3 ลา้น

ลูกบาศกเ์มตร ส่วนสันเขื่อนสงู 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 2 ส่วนส าหรับผลติ

กระแสไฟฟ้า ซึง่สามารถผลติพลังงานกระแสไฟฟ้าสง่ใหพ้ื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 

สว่นส าหรับระบายน ้า และ 2 สว่นเป็นประตสู าหรับเรอืแลน่ผ่าน โดยแบ่ง เป็นเรอืทีม่รีะวางขับน ้า

ตัง้แต ่3000-10,000 ตัน และเรอืทีม่รีะวางขับน ้านอ้ยกว่า 3,000 ตัน น าท่านขึน้ฝ่ังทีเ่มอืงอี๋ชาง 

เมอืงอีช๋าง ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหเูป่ย และอยูป่ากชอ่งแคบซหีลงิเสยีของแมน่ ้าแยง

ซเีกยีงทางทศิตะวันออก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเมอืงอีช๋าง น ัง่รถไฟความเร็วสูง เพือ่เดนิทางจากเมอืง

อีช๋างกลับไปยัง เมอืงฉงชิง่ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช.ม.) เมอืงมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจีน 

และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยูท่างทศิตะวันตก 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร   

ทีพ่กั 
      RADISSON CHONGQING HOTEL OR SAME 5* 

วนัที ่5 เมอืงโบราณฉือชีโข่ว-ฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบนิ

สวุรรณภมู)ิ ( WE68516.10-18.30) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 
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โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 

 

 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : RELAX TIME IN CHONGQING CENTURY PARAGON 5 DAYS 4 NIGHTS 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

วันที ่04-08 ม.ิย. 62 28,900.- 26,900.- 10,500.- 21,900.- 

วันที ่02-06 ก.ค. 62 30,900.- 28,900.- 10,500.- 22,900.- 

วันที ่23-27 ก.ค. 62 30,900.- 28,900.- 10,500.- 22,900.- 

วันที ่06-10 ส.ค. 62 30,900.- 28,900.- 10,500.- 22,900.- 

วันที ่17-21 ก.ย. 62 31,900.- 29,900.- 12,500.- 24,900.- 

วันที ่08-12 ต.ค. 62 39,900.- 37,900.- 14,000.- 28,900.- 

รายการนีไ้มม่หีอ้งเสรมิเตยีงและอตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 
ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซี่า 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพื่อเช็ค

ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทวัร์ หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรือค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

 

น าท่านชม หมู่บา้นโบราณฉือชีโ่ขว่ เป็นหมู่บา้นทีม่ีชนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชือ้

ชาตอิาศยัอยู่ อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดัง้เดมิไว ้

อสิระใหท้า่นสมัผัสกลิน่อายยอ้นยุคสมัยราชวงศ ์ซ่ง หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรือ

ของฝาก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย 
16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  

18.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ... 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,650 บาท) 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน เท่านัน้ สว่นเกนิน ้าหนักตาม

สายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได  ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นั้น

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการ

สง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าให ้

ขอ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
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1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 

หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปลสถาน

ฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  

ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
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