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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่25 – 29 กรกฎำคม 2561 29,900.- 

วนัที ่11 – 15 สงิหำคม 2561 33,900.- 

 

 

 

 

ไทห่งัซำน  หบุเขำหมืน่เซยีน 

5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิ ไทยสมำยล ์(WE) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 29,900.- 

 

 

 ชม หบุเขาไทห่ัง แกรนดแ์คนยอนไทห่ัง เทอืกเขาหนิทรายทีย่าวและยิง่ใหญท่ีส่ดุในแผน่ดนิจนี 

 หมูบ่า้นกวัเลีย่งชนุแหง่หบุเขาหมืน่เซยีน หมูบ่า้นแหง่ความพยายาม หวาดเสยีวกบัเสน้ทางทีต่ดัผา่นภเูขาหนิ 
 ชมความงามของธารน ้าไหลกลางหบุเขาไทห่ังปาฉวน โอบลอ้มดว้ยขนุเขา น่ังกระเชา้ อนัดบั 1 ในจนี  
 ขึน้ลฟิแกว้สู ่city of the sky ชมววิธรรมชาต ิ360 องศา บนทางเดนิกระจกสดุหวาดเสยีว 
 เปิดศาลไคฟง ยอ้นรอยเปาบุน้จิน้ บคุคลทีเ่ป็นต านานของความยตุธิรรม 
 ชมความงามของแมน่ ้าเหลอืง รปูหนิสลักจกัรพรรดเิหยยีนตีแ้ละหวงตี ้สงูมากกวา่ 106 เมตร. 
 รายการทวัรน์ีไ้มเ่ขา้รา้นรัฐบาล ใหท้า่นไดม้เีวลาดืม่ด ่ากบัธรรมชาตแิละสถานทีอ่ยา่งเต็มที ่

 

หมำยเหต ุ: รวมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่จนี ทำ่นละ 1,500 บำท. 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
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  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 กรงุเทพฯ เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เจิง้โจว  ✈ �  
ALOFT HOTEL หรอืเทยีบเทำ่
ระดบั 4 ดำว 

2 
เจิง้โจว – เมอืงหยุเซยีน – เขาวา่นเซยีนซาน – เทอืกเขากวัเลีย่ง 

(รวมรถอทุยาน)  – หมูบ่า้นมหัศจรรยก์วัเลีย่งชนุ �  �  �  
YUFENG INTERNATIONAL 
HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 
ดำว 

3 
อทุยานไทห่ังปาฉวน (รวมรถอทุยาน+ลอ่งเรอืทะเลสาบผงิหู–กระเชา้) 
– เมอืงลอยฟ้า (ลฟิแกว้) – เมอืงอนัหยาง  �  �  �  

HUAQIANG JIANGGUO 
HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 
ดำว 

4 
ไคฟง – ศาลเปาบุน้จิน้ – แหลง่ขดุคน้ประวตัศิาสตรเ์มอืงโบราณ – 

ถนนคนเดนิซงตูห้ย ี �  �  �  
SHENGDE INTERNATIONAL 
HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 
ดำว 

5 
จดุชมววิแมน่ ้าเหลอืง – ศาลหลกัเมอืง – จัตรัุส 27 – ยา่นการคา้เดอ๋ฮ

วา – เจิง้โจว – กรุงเทพฯ �  �  ✈  

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – เจ ิง้โจว 

13.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์E สายการ

บนิ THAI SMILE โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก แนะน าจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและโหลด

สมัภาระใหก้บัทา่น 

15.55 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเจ ิง้โจว โดยสายการบนิไทย สมายล ์ WE680 

21.05 น. เดนิทางถงึ นครเจิง้โจว เมอืงหลวงของมณฑลเหอนาน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าเหลอืงตอนปลายของทีร่าบจนี

เหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั ้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ลา้นคน มีพื้นที่สีเขียวและ

สวนสาธารณะตา่งๆเป็นจ านวนมาก ปัจจบุนัเจิง้โจวนับเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งใหมข่องจนี หลังผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นสูท่ีพั่กเพือ่พักผอ่น 
 

 พกัที ่ZHENGZHOU XINYA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 เจ ิง้โจว – เมอืงหยุเซยีน – เขำวำ่นเซยีนซำน – เทอืกเขำกวัเลีย่ง – หมูบ่ำ้นมหศัจรรยก์วัเลีย่งชุน 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหุยเซยีน เมอืงตอนเหนือของมณฑลเหอเป่ย ตัง้อยูฝ่ั่งตะวันออกของเทอืกเขา

ไทห่ังซาน มหีมูบ่า้นกัว่เลีย่งและเขาวา่นซานเป็นเป้าหมายของเหลา่นักเดนิทาง 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าท่านออกเดนิทางสู่ เขำวำ่นเซยีน เป็นภูเขาทีส่วยไม่แพเ้ทอืกเขาไท่หัง และยังมคีวามสวยงามเป็น

เอกลักษณ์และมหีมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงก็คอื หมูบ่ำ้นกวัเลยีงชุน  ซึง่มชี ือ่เรยีกอกีชือ่ว่าหมู่บา้นทีอ่ันตราย 

หมูบ่า้นแห่งนี้ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงู และยากต่อการเขา้ถงึ และสมัยสงคราม คนกลุ่มหนึง่ไดห้ลบเขา้มาอยู่

บนยอดเขาในแถบเทอืกเขาไทห่งั ตอ่มาไดม้กีารด าเนนิการสรา้งถนนทีเ่จาะผา่นหนา้ผา โดยการรวมตัวกนั

ของชาวบา้นจาก 13 คน ใชเ้วลานานกว่า 5 ปี ขดุเจาะภเูขาหนิเป็นระยะทาง 1,250 เมตร ปัจจุบันไดรั้บ

ความสนใจจากนักท่องเทีย่วมากมาย นับเป็นส่งมหัศจรรยข์องโลกอันดับที ่9 จัดโดยสถาบัน นาโกยา 

ฟิลม์ และเป็นหนึง่ใน 18 ถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงหลนิโจว  
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่YUFENG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 อุทยำนไท่หงัปำฉวน (รวมรถอุทยำน + ลอ่งเรอืทะเลสำบผงิหู + กระเชำ้) – ยอดเขำไท่หงั

ปำฉวน พระทีน่ ัง้หยก – เมอืงลอยฟ้ำ (ลฟิแกว้) – อนัหยำง 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิสู ่อทุยำนเขำไทห่งัปำฉวน หบุเขาอนัยิง่ใหญแ่หง่หนึง่ของจนี อทุยานแหง่นีจ้ัดอยูใ่นสถานที่

ท่องเทีย่วระดับ AAAA ทีอ่ดุมไปดว้ยพชืพรรณธรรมชาตแิละแหล่งน ้าท าใหเ้กดิจุดท่องเทีย่วมากมายที่

น่าสนใจและสวยงาม น าท่านเปลีย่นรถอทุยานลัดเลาะตัดผ่านเทอืกเขาสงู มุง่สูอ่โุมงคท์ีต่ัดผ่านภเูขาหนิ

ทราย ระยะทางยาวกว่า 1800 เมตร หลังจากแวะชมววิจากจุดสันเขือ่นทีก่ัน้แมน่ ้าทีม่ธีารน ้าไหลรวมจาก

เทอืกเขาไท่หังปาฉวนแลว้ น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสำบผงิหู ชมความงามของทะเลสาบ ซึง่ตัง้อยูบ่นหุบ

เขาสงู ท าใหไ้ดรั้บววิทวิทัศนอ์กีมมุหนึง่ ลอ่เรอืตัดผา่นแนวเขาหนิทีส่งูชนั ภายใตบ้รรยากาศทีเ่งยีบสงบ ที่

ลืน่ไหลของสายน ้า เมือ่ถงึจดุจอดเรอืฟังบรรยายเสน้ทางและจากนัน้น าทา่น ขึน้กระเชำ้ทีย่ำวเป็นอนัดบั

หนึง่ในจนี ซึง่มคีวามยาวทัง้หมด 2,900 เมตร และมคีวามสงู 319 เมตร ผ่านภเูขา 13 ลูก กระเชา้หนึง่ตู ้

รับคนได ้8 คน มสีถานขีึน้กระเชา้ สถานีเปลีย่นกระเชา้ และสถานีลงกระเชา้ทัง้หมด 3 สถานี ใชเ้วลา 12 

นาท ีสามารถขนส่งจ านวนผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 1,000 คนต่อชั่วโมง จากนัน้จะใหอ้สิระท่าน เดนิชมววิ

ตำมทำงไม ้ซ ึง่ทา่นจะผา่นจดุชมววิตา่งๆ อาท ิน ้าตกเสยีงเพลง ธารน ้ามรกต ถ ้าบอ่น ้าสวรรค ์เป็นตน้ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าทา่น ขึน้ลฟิตแ์กว้ ชัน้บนสดุของลฟิตแ์กว้ถกูเรยีกวา่ เมอืงลอยฟ้ำ  city of the sky ชมววิ
ธรรมชาต ิ360 องศา บนทางเดนิกระจกสดุหวาดเสยีวเนือ่งจากบนสดุของลฟิต ์จะเป็นจดุชมววิทีท่ าดว้ย
แกว้ทัง้หมด ทา่นจะสามารถถา่ยรปูชมความงามแบบ 360 องศา และเป็นการวดัใจกบัความสงู จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนัหยำง ตัง้อยูท่างทศิเหนอืสดุของมณฑลเหอหนาน ในอยูภ่าคกลางของจนี และ
ตดิกบัมณฑลซานซ ีเมอืงอนัหยางเป็นแหลง่ก าเนดิของตัวอกัษรเจยีกูเ่หวนิ ซึง่เป็นตัวอกัขระโบราณที่
แกะสลักบนกระดกูสตัวห์รอืเปลอืกหอยในสมยัราชวงศซ์าง 
หมายเหต ุ: กรณีมเีหตขุดัขอ้งจากสภาพอากาศเลวรา้ยหรอืเหตภุยัพบิตั ิทีส่ง่ผลกระทบตอ่การประกาศปิด 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
 พกัที ่HUAQIANG JIANGGUO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 เมอืงไคฟง – ศำลเปำบุน้จ ิน้– ถนนคนเดนิซงตูห้ย ี– แหลง่โบรำณคดเีจิง้โจว 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อ ำเภอไคฟง แหง่เมอืงเจิง้โจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจนี นับเป็นหนึง่ในนัน้ 
เพราะเมอืงนีใ้นอดตีนอกจากจะเคยเป็นเมอืงหลวงแลว้ ยงัม“ีศำลไคฟง” ทีเ่ป็นถิน่พ านักอาศยัของ “เปาบุน้
จิน้”ยอดคนคณุธรรมแดนมงักร ซึง่เคยใชศ้าลไคฟงตัดสนิคดคีวามจนมชีือ่เสยีงโดง่ดังกระฉ่อนโลก 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านเขา้ชม ศำลเจำ้เปำปุ้ นจ ิน้ หรอื ศาลไคเฟิง ของท่านเปาบุน้จิน้ (เปากงฉือ) ทีส่รา้งขึน้บนเนื้อที ่
4,000 ตารางเมตร เป็นสถานทีซ่ ึง่ใชใ้นการพพิากษาคดขีองท่านเปาบุน้จิน้ ขุนนางผูท้ี่มคีวามซือ่สัตย์
ยตุธิรรม จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืแหง่ราชวงศซ์ง่เหนือ ชมหอ้งพจิารณาคดทีีม่ทีีต่ัดหัวสนัุข หัวเสอื และหัวมังกร 
ซึง่ทา่นเปาไดใ้ชล้งโทษบรรดาเหลา่ราชวงศข์นุนางและราษฎรทีไ่ดก้ระท าผดิ ชมรปูหลอ่สมัฤทธิข์องท่าน
เปาฯ สูง 2.5 เมตร จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระในการชอ้ป ชมิ ชลิ ณ ถนนคนเดนิซง่ตู น าท่านเดนิทางสู ่
แหลง่อำรยะธรรมเมอืงโบรำณเจิง้โจว ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40 นาท ีโดยประมาณ เจิง้โจว เป็นหนึง่
ในแปดเมอืงโบราณของประเทศจนี เป็นทีรู่จ้ักกันดวี่าเป็นแหล่งก าเนดิของอารยะธรรมจนี มปีระวัตศิาสตร์
อนัยาวนานมากกวา่สามพันปี เจิง้โจวเคยเป็นเมอืงหลวงของราชวงศซ์าง (Shang) (1600 - 1027 ปีกอ่นค
รสิตศักราช) เป็นราชวงศท์ีส่องทีไ่ดรั้บการบันทกึไวใ้นประวัตศิาสตรข์องประเทศจนี ในการเดนิทางไปยัง
เมอืงเก่า ท่านจะไดเ้ห็นร่อยรอยและฐานของบา้นเรอืนในยุคสมัยราชวงศซ์ง่ และอสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป
ตามอธัยาศัย 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่SHENGDE INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
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โปรแกรม : ไทห่งัซำน  หบุเขำหมืน่เซยีน 5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิ ไทยสมำยล ์ (GO1CGO-WE001) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 – 3 
ทำ่น/ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่25 – 29 ก.ค. 61 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,900.- 24,900.- 

วนัที ่11 – 15 ส.ค. 61 33,900.- 33,900.- 33,900.- 5,900.- 26,900.- 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพือ่เช็คขอ้มูลความ

ถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

วนัที ่5  เจ ิง้โจว – อนสุำวรยีแ์มน่ ำ้เหลอืง – จตัรุสั 27 – ยำ่นกำรคำ้เดอ๋ฮวำ – เจ ิง้โจว  – กรงุเทพฯ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 อนสุำวรยีแ์มน่ ำ้เหลอืง เป็นจดุทีด่ทีีส่ดุเพือ่ทีจ่ะชมสถานที่ท่องเทีย่วทีรู่จ้ักกันมากทีส่ดุของเจิง้โจว จาก

จุดชมววิทีม่องเห็นไดอ้ยา่งรอบดา้น สามารถทีจ่ะเห็นแมน่ ้าเหลอืงอันมชีือ่เสยีง รวมทัง้ยอดเขาหา้มังกร 

(Five Dragons Peak), เทอืกเขาอฐู (Camel Mountain Range) และวัดยซูาน (Yuesham Temple) และ

จุดชมววิแม่น ้าทีม่รีูปหนิสลักของจักรพรรดเิหยยีนตีแ้ละหวงตี้ ซ ึง่มชี ือ่เสยีงตัง้ตระหง่านบนยอดเขาดว้ย

ความสูง 106 เมตร น าท่านสักการะศำลหลงัเมือง กราบไหวบู้ชาเหล่าองค์เทพตามความเชื่อ 

ศาลหลักเมอืงแหง่นีถ้กูสรา้งขึม้าในระหวา่งราชวงศห์มงิ (พ.ศ.1911 – 2187) วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เป็น

ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลเหอนาน นอกจากลุ่มตกึต่างๆ ซึง่รวมตัวกันเป็น

คอมเพล็กซ ์ยังรวมถงึประตูรัว้ของภูเขา หอ้งโถงใหญ่ของวัด และสุสานของจักรพรรด ิในสถานที่นี้ยัง

รวมถงึประตมิากรรมและงานศลิปะตา่งๆมากมายอกีดว้ย. 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสั 27 (Erqi Square) แหล่งช็อปป้ิงใจกลางเมอืงเจิง้โจว 

ทีม่าของชือ่จัตรัุส 27 หรอื Erqi สแควร ์มาจากชือ่อาคารหอนาฬกิาทรงหา้เหลีย่ม กอ่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ

การนัดหยุดงานของคนงานรถไฟ สาย Jinghan (ปักกิง่-หวู่ฮั่น) จัตุรัส 27 Erqi Square ยา่นการคา้ที่

เจรญิรุง่เรอืงของมณฑลเหอหนาน ประกอบไปดว้ยศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ หา้งสรรพสนิคา้ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต 

รา้นหนังสอืขนาดใหญแ่ละรา้นอาหาร ปัจจุบันจตุรัส 27 ไดก้ลายเป็นสถานทีท่ีต่อ้งไปชอ้ปป้ิงเมือ่มาเยีย่ม

เมอืงเจิง้โจว จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยำ่นกำรคำ้เตอ๋ฮวำ ถนนโบราณ อายมุากกว่า 100 ปี เริม่สรา้งในปี 

1905  ในอดตีเป็นหนึง่ในยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจนี และเป็นถนนสายหลักของมณฑลเหอหนาน  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำง สู ่สนำมบนิทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิจ ิง้โจว 

22.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยสมายล ์เทีย่วบนิ WE681 

01.45 น. เดนิทำงกลบัถงึ กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ   



 

5 

TMTSBTWE_ไท่หังซาน  หุบเขาหมื่นเซียน 5D4N 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  

จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,500 บาท 

7.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 250 หยวนตอ่ทรปิ 

*** กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอเก็บทปิเพิม่ ทา่นละ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน *** 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
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3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

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

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่

วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจริงเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับ

การออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
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 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร 

APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทย

เทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปลสถำนฑูตจนีอำจ

ปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

เก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื.................................................................  
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


