
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์     Chaina HOT Pro-MAY-5D-FD-W43 

          ล่องแม่น ำ้แยงซีเกยีงบนเรือส ำรำญหรู 

                       ระดบั5ดำว Century sky 5 วัน 4 คืน 

                            โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย (FD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์     Chaina HOT Pro-MAY-5D-FD-W43 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนั โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)-อู่ฮั่น-อ๋ีชาง-ก าแพงเมืองจิงโจว-
ล่องเรือส าราญระดบั 5 ดาว Century Sky 

✈ O O 
พกับนเรือส ำรำญ   
Century  Sky 

2 ล่องเรอืแม่น ้ำแยงซเีกยีง-เขือ่นซำนเสยีตำ้ป้ำ (ไม่รวมรถกลอฟ) 

ลอ่งเรอืผำ่นประต ู 5 ชัน้-งำนเลีย้งตน้รับบนเรอื 
O O O 

พกับนเรือส ำรำญ   
Century  Sky 

3 ล่องเรือแม่น ้ าแยงซีเกียง-ช่องแคบอูเสีย-ธารน ้ านางฟ้า (สินหน่ีวซี)-
ช่องแคบฉวถีงัเสีย-การแสดงบนเรือ 

O O O 
พกับนเรือส ำรำญ   
Century  Sky 

4 ล่องเรือแม่น ้าแยงซีเกียง-เจดียสื์อเป่าไจ-้การแสดงกปัตนัเล้ียงอ าลา O O O 
พกับนเรือส ำรำญ   
Century  Sky 

5 ฉงช่ิง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเปย-กรุงเทพฯ  
(สนามบินดอนเมือง) 

  ✈  

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง   กรุงเทพ (สนำมบินดอนเมือง)-อู่ฮ่ัน-อีช๋ำง-ก ำแพงเมืองจิงโจว-ล่องเรือส ำรำญ 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1.  สมัผสัเรือส าราญหรูระดบั5ดาวCentury sky 

2. สมัผสัการแสดงเจา้หนา้ที่บนเรือ  

3. ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกยีง 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

3-7, 10-14 พ.ค. 60                                                   รำคำ 23,900.-                                                     

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์     Chaina HOT Pro-MAY-5D-FD-W43 

                                       ระดับ 5 ดำว Century Sky 

04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง  ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สำยกำรบิน AIR ASIA โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  

คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหก้บัท่าน 

07.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอู่ฮ่ัน โดยเทีย่วบินที ่FD570   ** ไม่มีบริกำรอำหำรร้อนบนเคร่ือง ** 

11.35 น. เดินทางถึง เมืองอู่ฮ่ัน ตั้งอยูต่อนกลางของแม่น ้าแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ยมีพื้นท่ีประมาณ 8,467 ตารางกิโลเมตร  

อาณาเขตอยูใ่นพื้นท่ีของแม่น ้า 2 สาย มีประชากรกวา่ 8 ลา้นคน และมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 3,500 ปี  

ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตำคำร 

 หลงัจากทานขา้วเสร็จ น าท่านนัง่รถเดินทางสู่ เมืองอีช๋ำง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ยและอยูป่ากช่องแคบ 

ซีหลิงเสียของแม่น ้าแยงซีเกียงทางทิศตะวนัออก น าท่านเท่ียวชม ก ำแพงเมืองโบรำณจิงโจว (เมืองเก็งจ๋ิว) มีความกวา้ง 3.75 กิโลเมตรมีเน้ือท่ี 

4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุม้อยูด่า้นบนซ่ึงไดรั้บการดู 

แลรักษาเป็นอยา่งดีพร้อมพาชมทศันียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

 พกับนเรือส ำรำญ  Century  Sky  ระดับ 5 ดำว 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง     ล่องเรือแม่น ำ้แยงซีเกยีง-เข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ (ไม่รวมรถกลอฟ) ล่องเรือผ่ำนประตู   

                                            5 ช้ัน-งำนเลีย้งต้อนรับบนเรือ 

เช้ำ  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

  น าท่าน ล่องเรือแม่น ำ้แยงซีเกยีง แนะน ำท่านข้ึนบกเท่ียวชม หมู่บา้นซานเสียเหรินเจีย เป็นหมู่บา้นของชาวถู่เจีย 

ชนกลุ่มนอ้ยของจีนท่ีอาศยัอยูบ่นภูเขาริมแม่น ้าแยงซีเกียง อีกทั้งบริเวณใกลก้นัยงัมีล าธารเล็กๆ ท่ีไหลมาจากน ้าตก

มงักรเหลืองซ่ึงอยูลึ่กเขา้ไปดา้นใน ท าใหมี้สภาพพื้นท่ีเป็นป่าท่ีร่มร่ืนชุ่มช้ืนตลอดทั้งปี จากนั้นน าท่าน เที่ยวบ้ำน

เกดิชูหยวน ผูรั้กชาติ  (รายการหมู่บา้นซานเสีย+บา้นเกิดชูหยวน (เป็นรายการออฟชัน่ ไม่รวมในรายการทวัร์ ถา้

ลูกคา้สนใจรายการหมู่บา้นซานเสีย จ่ายเพิ่มคนละ 290 หยวน ถา้ลูกคา้สนใจรายการบา้นเกิดชูหยวนท่ีเดียว   จ่าย

เพิ่มคนละ 220 หยวน) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนเรอื... 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์     Chaina HOT Pro-MAY-5D-FD-W43 

  น าท่านข้ึนฝ่ังชม เข่ือนยักษ์ อภิมหำโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซำนเสียต้ำป้ำ(ไม่รวมรถก๊อล์ฟ) เป็นโครงการท่ี

ใหญ่โตท่ีสุดอีกอยา่งหน่ึงของจีน นบัตั้งแต่การสร้างก าแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่องระบายน ้ า

ยาว 483 เมตร ซ่ึงสามารถเก็บกกัน ้าไดถึ้ง 39.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ส่วนสันเข่ือนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

กล่าวคือ 2 ส่วนส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงสามารถผลิตพลงังานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นท่ี 1 ใน 5 ของประเทศ

จีน อีก 1 ส่วนส าหรับระบายน ้ า และ 2 ส่วนเป็นประตูส าหรับเรือแล่นผา่น โดยแบ่ง เป็นเรือท่ีมีระวางขบัน ้ าตั้งแต่ 

3000-10,000 ตนั และเรือท่ีมีระวางขบัน ้ าน้อยกว่า 3,000 ตนั น าท่านข้ึนฝ่ังท่ีเมืองอ๋ีชาง เมืองอ๋ีชาง ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย และอยูป่ากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น ้ าแยงซีเกียงทางทิศตะวนัออกน าท่านแล่นเรือ

ผา่นเขา้ ประตูน ้ำทั้ง 5 ช้ัน ของเข่ือน ซ่ึงท่านจะไดช้มและ ตะลึงไปกบัวธีิการระบายน ้ าเมตรต่อเมตรของแต่ละชั้น

ประตูเพื่อใหเ้รือแล่นผา่น อยา่งน่าอศัจรรยใ์จ 

  รับประทำนอำหำรค ่ำห้องอำหำรบนเรือ... 

   ** พบกบัการเล้ียงตอ้นรับจากกปัตนัเรือ และเหล่าลูกเรืออยา่งอบอุ่น และชมการแสดงบนเรือ ** 

   พกับนเรือส ำรำญ  Century  Sky  ระดับ 5 ดำว 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง    ล่องเรือแม่น ำ้แยงซีเกยีง-ช่องแคบอูเสีย-ธำรน ำ้นำงฟ้ำ (สินหน่ีวซี)- 

ช่องแคบฉวถีังเสีย- กำรแสดงบนเรือ 

เช้ำ รับประทำนอำหำร เช้ำบนเรือ 

 ระหวา่งนั้นเรือส าราญจะแล่นผา่น ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อนัดบัหน่ึงใน

บรรดาช่องแคบของแม่น ้ าแยงซีเกียง โดยท่ีสองฟากฝ่ังจะมีแนวหินผาท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกนั

เป็นชั้นอย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีโดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษน าท่านลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ 

เส่ินหน่ีซี ตั้งอยูริ่มฝ่ังดา้นใตข้องแม่น ้ าแยงซีเกียง มีแหล่งตน้ก าเนิดท่ีนครฉงช่ิง อ าเภออู่ซัน เขตกวนตู ้โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอนด้วยกนัคือ ตอนตน้สายช่ือกวนตู ้ตอนกลางช่ือจ่ือหยาง ตอนปลายช่ือเสินหน่ีวซี ซ่ึงไหลลงมา

บรรจบรวมกนัท่ีแม่น ้าแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ทศันียภาพรอบๆ สองฟากฝ่ัง ความใสบริสุทธ์ิของ

อากาศ ความเงียบสงบกบับรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านไดเ้ยื้องยา่งเขา้สู่

แดนสุขาวดี โดยมีเร่ืองเล่าสืบขานกนัวา่ธารน ้ าแห่งน้ีไดมี้มวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน ้ากนั อีกทั้งยงัตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้ม

เทือกเขานางฟ้า จึงไดถู้กขนานนามวา่ “ ธำรน ำ้นำงฟ้ำ (เสินหน่ีวซี) 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนับนเรือ 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์     Chaina HOT Pro-MAY-5D-FD-W43 

บ่ำย ผ่านเขตทิวทศัน์ช่องแคบ ชวีถังเสีย ช่ึงเป็นช่องแคบท่ีมีความยาวสั้นท่ีสุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบท่ี

ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวนัตกของช่องแคบท่ีช่ือวา่ประตูขยุเหมิน บริเวณน้ีกระแสน ้าจะ

ไหลเช่ียวกรากมาก โดยในอดีตเรือส าราญตอ้งฝ่าด่านอนัแขง็แกร่งน้ีไปใหไ้ดด้ว้ยความปลอดภยั  

จากนั้นเรือแล่นผา่น เมืองโบราณไป๋ต้ีเฉิง หรือเรียกวา่ เมืองจกัรพรรดิขาว อยูใ่นเขตอ าเภอเฟิงเจีย ตั้งอยูท่างตอน

เหนือของปากช่องแคบฉวีถงัเสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร ท่ีตั้งของเมืองลอ้มรอบดว้ยน ้ า 3 ดา้น และภูเขาอยู่

ด้านซ้าย ภายในเมืองโบราณแห่งน้ีประกอบด้วยว ัดอู่หัว ,ต าหนักหมิงเหลียงและศาลาชมดาวรูปแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งราชวงศห์มิง และชิง นอกจากน้ียงัมีรูปเคารพของหลิวเป่ย,จูเกอะเหลียง, กวนอู, 

จางเฟ่ย ในยุคสามก๊ก (รำยกำรเมืองโบรำณไป๋ตี้เฉิงนี้เป็นรำยกำรออฟช่ัน หำกลูกค้ำต้องกำรเที่ยวจ่ำยเพิ่มคนละ 

290 หยวนต่อท่ำน) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำห้องอำหำรบนเรือ 

  **ชมกำรแสดงบนเรือ** 

 พกับนเรือส ำรำญ  Century  Sky  ระดับ 5 ดำว 

วนัทีส่ี่ของกำรเดินทำง      ล่องเรือแม่น ำ้แยงซีเกยีง-เจดีย์สือเป่ำไจ้-กำรแสดงกปัตันเลีย้งอ ำลำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำร เช้ำบนเรือ 

 น าท่านเดินทางสู่ อ ำเภอจอง 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

 หลงัอาหารน าท่านข้ึนฝ่ังเพื่อเดินทางโดยรถบสัชมความงามของ เจดีย์สือเป่ำไจ้ ตั้งอยูติ่ดขนาบเขาหวี้ อ้ิน ทางทิศ

เหนือของแม่น ้ าแยงซีเกียง สร้างข้ึนในยุคราชวงศ์หมิง สมยัปีวา่นล่ี โครงสร้างลกัษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยเจดีย ์

ท าจากไมแ้ละเช่ือมต่อกนัโดยไม่ไดใ้ช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซ่ึงนับเป็นส่ิงมหัศจรรยท่ี์ถูกจดั

อนัดบัไวว้า่เป็น 1 ใน 8 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกก็วา่ได ้

ค ่ำ รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 

 **พบกบักำรเลีย้งอ ำลำจำกกปัตันเรือ และเหล่ำกะลำสีเรือ ** 

 พกับนเรือส ำรำญ  Century Cruises  ระดับ 5 ดำว 

วนัทีห้่ำของกำรเดินทำง     ฉงช่ิง-เมืองโบรำณฉือชีโข่ว-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ำงเปย-กรุงเทพฯ  (สนำมบินดอนเมือง) 
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กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ โรงแรม เลือกซ้ือของทีร่ะลกึหรือของฝำก 

 น าท่านชม หมู่บ้ำนโบรำณฉือช่ีโข่ว เป็นหมู่บา้นท่ีมีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่อาคารบา้นเรือน

ภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้อิสระให้ท่านสัมผสักล่ินอายยอ้นยุคสมยัราชวงศ์ซ่ง 

หมิง ชิง  

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น าท่านไปยงั ถนนคนเดินเจ่ียฟ่ำงเปย ตั้งอยูบ่ริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงชยัชนะในการท า

สงครามกบัญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เตม็ไปดว้ยร้านคา้กวา่  

3,000 ร้าน ซ่ึงมีทั้งอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อิสระเดินชมและชอ้ปป้ิง 

18.50 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉงช่ิง โดยเที่ยวบินที ่FD0557  ** ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง ** 

20.50 น. เดินทางถึง กรุงเทพ (สนำมบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพ 
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ในกรณีทีลู่กค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำงบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภำวะอำกำศ 
และเหตุสุดวสัิยต่ำง ๆ ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

 

อู่ฮ่ัน อีช๋ำง ฉงช่ิง ล่องเรือแม่น ้ำแยงซีเกยีง  5วนั4คืน (FD) 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

 

เด็กไมม่ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

03-07/ 10-14 พ.ค. 60  23,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 8,500.- 

หมำยเหต ุ: เนือ่งจำกหอ้งบนเรอืไมส่ำมำรถเสรมิเตยีง SIZE เทำ่เตยีงในหอ้งได ้  

                  เตยีงเสรมิจะเป็น SOFABED ** 

 

หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้รวมค่าวีซ่ากรุป๊ทวัรแ์ลว้ เอกสารที่ใช ้คือ ส าเนาหน้าพาสปอรต์ที่ใชอ้ยูป่จัจบุนั หาก

ลูกทวัรท์่านใดมีวีซ่าจนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า  
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รำคำทวัร์ข้ำงต้นยงัไม่รวมค่ำทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น 
ท่ำนละ 150 หยวน /ทริป/ต่อท่ำน เด็กเกบ็ทปิเท่ำผู้ใหญ่*** 

ทปิหัวหน้ำทวัร์แล้วแต่ควำมประทบัใจ 
**บริกำรแจกน ำ้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั ** 

         ** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 

 
** เม่ือท่ำนได้รับโปรแกรมกำรเดินทำงที่ทำงบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่ำนแล้ว ถือว่ำท่ำนได้อ่ำนท ำควำมเข้ำใจและยอมรับเง่ือนไขที่

ทำงบริษัทฯ ระบุไว้แล้ว และยนิยอมจ่ำยส่วนต่ำงหำกท่ำนไม่ปฏิบัติตำมเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ ก ำหนด** 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์     Chaina HOT Pro-MAY-5D-FD-W43 

 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำว  
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรือยกเลกิกำรเดินทำง 
2. ในกรณีทีลู่กค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำร    
 คอนเฟริมเดินทำงก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. กำรช ำระค่ำบริกำร 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4. กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด   
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

กรณคีณะออกเดินทำงได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
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6. ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซ่ำกรุ๊ปทวัร์ 
หมายเหตุ : อตัราดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น   
 (ยืน่วซ่ีากรุ๊ปฟรี ไม่ตอ้งส่งเอกสารส าหรับท าวซ่ีา ใชแ้ค่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตปัจจุบนั)   
หรือ หากตอ้งการยืน่วซ่ีาแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเด่ียว ราคา 1,500 บาท   
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล  
 เพิม่เติมกบัทำงบริษัทได้ **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี    
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]  
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั   
9. อตัราน้ีส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น  
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม  
1. กระเป๋าเดินทาง  
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7.  ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ำนละ 150 หยวน/ท่ำน/ทริป 

8.    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย
, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการ
ท่ี 
 
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทน
ให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
**กรณลีูกค้ำมีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว** 
มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
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-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสองขา้ง
ชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่
ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีา 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร และสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ 
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- กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน (กรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ท่านท าธุรกิจ
อะไร) ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัท์
สุ่มตรวจทุกวนั) 
9.เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้  
11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ
จีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม  
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู 
ทั้งสอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ  
ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
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อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
 ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 
 
 

 
เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวซ่ีำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

 
ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณย์ี ............................โทรศัพท์บ้ำน............................ 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต ำแหน่งงำน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน/สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณย์ี ........................................โทร.......................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน............................ปี
............................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัที.่.......................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน.............................ปี
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................................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.)  
 
 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมำยเหตุ 
**  กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 
**  ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิ 

ควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ   
       ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ทีนี่ ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 
 
 
 
 


