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คฤหาสน์วอลการ์ | โบสถ์เซนต์นิโคลสั | พิพิธภณัฑ์เบียร์ฮาร์บิน | สวนสตาลิน | สวนเสอืตงเป่ย 
ชมแขง่ขนัวา่ยน า้ท้าความหนาว | เกาะพระอาทิตย์ | Harbin Ice & Snow Festival 2020  

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว  |  แจกฟรี หมวก ผ้าพนัคอ ถงุมือ แผน่ท าความร้อน (รับท่ีฮาร์บิน)   
 

  

 

 

 

 

  

เทยีนสิน ฮาร์บนิ คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

33  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 34,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
วนัท่ี 2. กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เทียนสนิ (สนามบนิเทียนสนิบนิไห่)(CA750:01.40-07.10) – ชมวิวแม่น า้ไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนน
อิตาลี – บ้านกระเบือ้ง – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – ร้านเสือ้กันหนาว – 
คฤหาสน์วอลการ์   
วนัท่ี 3. คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลสั,คฤหาสน์พาฟลอฟ) – ชมการแสดงระบ ารัสเซีย – พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน (ฟรีชิมเบียร์สดท่านละ 
1 แก้ว)   
วนัท่ี 4. จตัรัุสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลนิ – สวนเสือตงเป่ย (รวมรถอทุยาน) 
วนัท่ี 5. ชมการแสดงวา่ยน า้ท้าความหนาว – ศนูย์ผลติภณัฑ์รัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอทุยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020  
วนัท่ี 6. ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-10.40) – ถนนวฒันธรรม – วดัเจ้าแม่ทับทิม – 
เทียนสนิ (สนามบนิเทียนสนิบนิไห่) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณ)(CA749:20.25-00.40+1)        
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.40 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

วันที่2 

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA750:01.40-
07.10) – ชมวิวแม่น า้ไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนนอิตาลี – บ้านกระเบือ้ง – เทียนสิน 
(สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – 
ร้านเสือ้กันหนาว – คฤหาสน์วอลการ์   

01.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเทียนสิน โดยเท่ียวบนิท่ี  CA750 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
07.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิเทียนสินบนิไห่ เมืองเทียนสนิ หนึ่งในเมืองอตุสหากรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็นเขต

เช่าของชาวตะวนัตก ท าให้บรรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวนัตก จากนัน้น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว น าท่านออกเดนิทางไปยงัภตัตาคาร  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 

 
 น าท่านชม แม่น า้ไห่เหอ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองเทียนสนิ จากนัน้อิสระให้ท่านถ่ายรูปภายนอก เทียนจินอาย (Tianjin Eye) 

เป็นชิงช้าสวรรค์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสร้างอยู่บนสะพานกลางแม่น า้จ่ือหย๋า โดยมีความสงูประมาณ 120 เมตร ถูกสร้างขึน้ในปี 
2008 ท่ีผา่นมา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ถนนอิตาล่ี ช่ือของถนนอิตาล่ีนัน้ ก็ได้มาจากบรรยากาศของถนนสายนีน้ัน่เอง ถนนอิตาล่ีนัน้ประกอบด้วยอาคาร

ท่ีออกแบบโดยยึดรูปแบบศลิปะแบบอิตาลี ทัง้ยงัมีการตัง้ช่ือสถานท่ีอิงตามแหล่งท่องเทียวในอิตาล่ีอีกด้วย เช่น จัตรัุสมาร์โค
โปโล นอกจากนัน้แล้ว ถนนอิตาล่ียงัเป็นบ้านเก่าของเหลา่ผู้มีช่ือเสียงในอดีต เช่น หยวนซ่ือไขแ่ละอีกมากมาย จากนัน้น าท่าน
ชม บ้านกระเบือ้ง เป็นบ้านท่ีมีเคร่ืองลายคราม กวา่ 4,000 ชิน้ ประกอบด้วยหินอ่อนและมีหินคริสตลัน า้หนกัรวมกว่า 40 ตนั 
และ กระเบือ้งโบราณกว่า 700 ล้านชิน้เคร่ืองแก้วชาวกระเบือ้งจากสมยั ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่งกว่า 300 ชิน้ รูปปัน้หินอ่อน
โบราณกวา่ 300 ตวั ท่ีตกแตง่ในสไตล์ฝร่ังเศส 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบินเทียนสนิ (อิสระทานอาหารเยน็ภายในสนามบนิ) 

19.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฮาร์บนิ โดยสายการบนิ แอร์ไชน่า เท่ียวบนิท่ี CA1677 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาร์บินไท่ผิง เมืองฮาร์บิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 น าท่านแวะชมสนิค้าท่ี ร้านเสือ้กันหนาว ภายในร้านจะจ าหน่าย เสือ้ รองเท้า ผ้าพนัคอ แผ่นท าความร้อน และอุปกรณ์กัน

หนาวอีกมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสูค่ฤหาสน์วอลการ์ 
 

 
ที่พัก โรงแรม  VOLGAR MANOR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ไม่มีบริการห้องพักส าหรับ 3 ท่าน) 
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วันที่ 3 
คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส,คฤหาสน์พาฟลอฟ) – ชมการ
แสดงระบ ารัสเซีย – พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน (ฟรีชิมเบียร์สดท่านละ 1 
แก้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าท่านเท่ียวชม คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR) เม่ือไปถึงจะมีเจ้าหน้าท่ีแตง่กายเป็นชดุประจ าชาตรัิสเซียคอยให้การ

ต้อนรับผู้ ท่ีมาเยือนคฤหาสน์วอลการ์ โดยท่ีบริเวณแห่งนีมี้พืน้ท่ี 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ทุนสร้างถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าล้าน
หยวน น าท่านชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซีย ตวัอาคารท ามาจากไม้ เป็นสญัลกัษณ์ของ
คฤหาสน์วอลการ์  ด้านหน้าของตวัอาคารมีสญัลกัษณ์กางเขนแบบคริสต์ ออร์โทดอกซ์ ตวัโบสถ์เคยถูกท าลายไปเม่ือปี ค.ศ.
1966 ในยคุการปฏิวตัวิฒันธรรม ในปัจจบุนัได้ถกูบรูณะให้มีความสวยงามเช่นเดียวกบัในศตวรรษก่อน จากน้นน าท่านเข้าชม 
คฤหาสน์พาฟลอฟ อาคารจ าลองบรรยากาศรัสเซียในยุค คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ภายในมีการประดบัด้วยเคร่ืองเรือนชัน้ยอด 
อีกทัง้ชานดาเลียร์ท่ีสวยงามพร้อมด้วย เทวทตูทัง้ 12 องค ์เม่ือได้เข้าไปสมัผสัจะรู้สึกเหมือนอยู่ในวรรณกรรมรัสเซีย ”แอนนา 
คาเรรินา”  จากนัน้น าท่านชม การแสดงระบ ารัสเซีย (หมายเหต ุการแสดงจะหยดุทกุวนัจนัทร์) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน้  สร้างขึน้เม่ือ ค.ศ. 1900 โดยผู้ อพยพเชือ้สายเยอรมันและโปแลนด์  มี
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ประวตัศิาสตร์กว่า 100 ปีแล้ว ปัจจุบนัผลิตเบียร์มากกว่า 3 แสนตนัต่อปี โดยมียอดขายเป็นรองเพียงเบีร์ชิงเต่าเท่านัน้ โดย
ปริมาณการด่ืมเบียร์โดยเฉล่ียของชาวฮาร์บนิจดัอยู่อนัดบัท่ีหนึ่งของจีน (แถมฟรี ชิมเบียร์สดท่านละ 1 แก้ว)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร พเิศษ...หม้อตุ๋นตงเป่ย 
ที่พัก โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 
จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป่ย 
(รวมรถอุทยาน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย  ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เม่ือก่อนเคยใช้เป็นสถานท่ีประกอบ

พธีิกรรมทางศาสนาท่ีส าคญัต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกท าลายตอนปฏิวตัิวฒันธรรม และได้มีการสร้างขึน้มาใหม่อีกครัง้
โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มาก ท่ีสดุ ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเร่ิมต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.
1932 ถือได้วา่เป็นโบสถ์ Greek Orthodox ท่ีใหญ่ท่ีสดุในตะวนัออก  
จากนัน้น าท่านเดนิชม ถนนจงยาง  ตลอดสองข้างทางท่านจะได้เห็นสนิค้าของฝากและของท่ีระลกึมากมาย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านชม สวนสตาลิน ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ซงฮัว โดยสวนแห่งนีถู้กสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบท่ีรับอิทธิพลจาก
ศลิปกรรมของทวีปยโุรป แตมี่ความสมบรูณ์แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ท่ีห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสยัของชาวเหนือของ
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ประเทศจีน เพ่ือเป็นหลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนั ระหวา่งสองชาตมิหาอ านาจแห่งโลก  
จากนัน้น าท่านชม สวนเสือตงเป่ย ชมเสือไซบีเรีย (สตัว์อนรัุกษ์ท่ีมีคา่ชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตัง้อยู่ทางเหนือของ
แมน่ า้ซงฮวั มีพืน้ท่ี 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียน สตัว์อนุรักษ์ท่ีมีความสวยงาม น่ารัก และเป็นเสือท่ีไม่ดรุ้ายอาศยัอยู่
กวา่ 100 ตวั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ..เมนูป้ิงย่าง 
ที่พัก โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
ชมการแสดงว่ายน า้ท้าความหนาว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย – เกาะพระ
อาทติย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านชม การแสดงว่ายน า้ ของเหลา่ผู้สงูอายท่ีุอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซียส สร้างความประหลาดให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก 

และน าท่านเลือกชม สินค้ารัสเซีย ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองตามอัธยาศยั ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต เคร่ืองประดับ 
หรือของพืน้เมืองตา่งๆ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  พเิศษ...เก๋ียวตงเป่ย 

 น าท่านเดนิทางสู ่เกาะพระอาทติย์ เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแมน่ า้ซงฮวัเจียง มีเนือ้ท่ีประมาณ 3,800 เฮค
เตอร์ เดิมเป็นสถานท่ีพกัฟืน้ของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิน้  สถานท่ีสวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทท่ีเงียบ



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 : -

  7   เทียนสิน ฮาร์บนิ คฤหาสน์วอลการ์  พกัหรู  5 ดาว 6 วนั 4 คืน โดย สายการบินแอร์ไชน่า                                    [GQ1HRB-CA001]                          

 

สงบและมีมนต์เสน่ห์ นบัเป็นสถานท่ีอาบแดดท่ีวเิศษสดุ สว่นในช่วงฤดหูนาวเม่ือเกาะแห่งนีถ้กูปกคลมุด้วยหิมะก็จะกลายเป็น
สถานหย่อนใจในอุดมคติท่ีเหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน า้แข็ง  เช่น สเก็ตน า้แข็ง เล่ือนหิมะ และชม
นิทรรศการและศลิปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮาร์บิน้ เกาะสริุยนัถือเป็นสถานท่ีจดัแสดงการแกะสลกัหิมะน า้แข็งท่ีใหญ่
ท่ีสดุของประเทศจีนท่ีโดง่ดงัไปทัว่โลก ซึ่งปัจจบุนันีท้่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะน า้แขง็ในอาคารของเกาะสริุยัน
นีไ้ด้ ชมการแกะสลกัน า้แขง็ก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจีน ท่านสามารถถ่ายรูป
สถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ เหมือนกบัท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลกัหิมะน า้แขง็อย่างแท้จริง อย่างท่ีเห็นในปัจจบุนั  

 
 (หมายเหตุ : กรณีท่ีเกาะพระอาทิตย์ไม่เปิดให้เข้าชมไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรมเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...หม้อไฟตงเป่ย 
 น าท่านชม เทศกาลน า้แข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการ

แกะสลกัน า้แขง็ประจ าปีของฮาร์บิน้ ท่ีเมืองฮาร์บิน้ซึ่งฤดเูยือกแข็งท่ียาวนานท าให้ฮาร์บิน้ซึ่งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
จีนกลายเป็นเมืองน า้แขง็สภาพอากาศเย็นจดัท าให้แมน่ า้ซงฮวักลายเป็นลานน า้แข็งท่ีทัง้หนาและกว้างใหญ่ท่ีผู้มาร่วมงานใช้
เลน่สไลเดอร์ ลากเล่ือนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี ้สเก็ตน า้แข็ง และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการน าน า้แข็งก้อนโตมา
แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน า้แขง็ยามค ่าคืนตามอธัยาศยั 
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 หมายเหตุ :ในกรณีท่ีเทศกาลน า้แข็งปิดให้เข้าชม เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
โปรแกรมเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ที่พัก  โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 6 
ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-
10.40) – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจ้าแม่ทับทมิ – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณ)(CA749:20.25-00.40+1) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาร์บนิไท่ผิง 
08.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเทียนสิน โดย สายการบนิ แอร์ไชน่า เท่ียวบนิท่ี CA1678 
10.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิเทียนสินบนิไห่ เมืองเทียนสนิ หนึ่งในเมืองอตุสหากรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็นเขต

เช่าของชาวตะวนัตก ท าให้บรรยากาศของเมืองมีกลิน่อายของบรรยากาศตะวนัตก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเท่ียวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสนิ และให้ท่านได้มีเวลาเลือกซือ้สนิค้าพืน้เมืองตา่งๆตามอธัยาศยั 

  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม นมสัการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เช่ือว่านมสัการหม่าโจ้ว

แล้วจะเดนิทางโดยสวสัดภิาพ   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเทียนสินบนิไห่ 

20.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี  CA749 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
00.40+1 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม: เทียนสิน ฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คนื โดยสายการบินแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

วนัท่ี 28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

วนัท่ี 08-13 ม.ค. 63 37,900.- 37,900.- 7,500.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

วนัท่ี 12-17 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 4,500.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
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    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
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2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป //หวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความ

ประทบัใจในการให้บริการ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์ อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 
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8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
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 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 
ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
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- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้ 2 ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
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