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TMTSSH_ทัวร์จีน ทัวร์เซ่ียงไฮ้...ย ำปูม้ำ หังโจว เกำะผู่โถวซำน 5 วัน 4 คืน (FM/MU) 

 

วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้ (FM842 : 09.50-15.40) 
ย่ำนซินเทียนตี ้

X X  
BAOLONG JUJIA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 เซ่ียงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือ
เหมำ)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบรำณเหอฝ่ังเจีย 

   
SHUNCHANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
หังโจว-หนิงปอ-เกำะผู่โถวซำน-วดัผู่จี ้
วดัเจ้ำแม่กวนอมิไม่ยอมไป-องค์เจ้ำแม่กวนอมิ
ทะเลใต้-เกำะผู่โถวซำน-หนิงปอ 

   
HUAGANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 หนิงปอ-เซ่ียงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอด
อุโมงค์เลเซอร์-หำดไว่ทำน 

   
BAOLONG JUJIA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 

ร้านหยก-ตลำดเฉินหวงัเมี่ยว-พพิธิภัณฑ์ 
เซ่ียงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ขึน้ตึก JINMAO 
TOWER ช้ันที ่88เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ  
(MU547 : 21.25-01.05+1) 

    

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถจ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 

 ก ำหนดกำรเดินทำง  เดอืนมถุินำยน-ธันวำคม 2561 
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TMTSSH_ทัวร์จีน ทัวร์เซ่ียงไฮ้...ย ำปูม้ำ หังโจว เกำะผู่โถวซำน 5 วัน 4 คืน (FM/MU) 

วันแรก  กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้-ย่านซินเทยีนต้ี 

06.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ( เคำน์เตอร์ NO. U15 – 21 )  สำยกำรบิน SHANGHAI AIRLINES (FM)   โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทาง
บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

09.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน SHANGHAI  AIRLINES เทีย่วบินที ่FM842  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.40 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซ่ียงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบนัเซ่ียงไฮเ้ป็นศูนยก์ลาง

อุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่ากั้นโดยแม่น ้ าหวงผู ่
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น าท่านเดินทางสู่  ย่ำนซินเทียนตี้ เป็นแหล่งช้อปป้ิงคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบนัทึกท่ีครบครัน ซิน
เทียนต้ีถือเป็นปลายทางท่ีน่าสนใจส าหรับผูท่ี้ต้องการสัมผสัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมืองเก่าใน
บรรยากาศท่ีทนัสมยั 
พกัที ่BAOLONG JUJIA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่อง  เซ่ียงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบรำณเหอฝ่ังเจีย 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง)  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความ
มัง่คัง่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศจีน ซ่ึง
ในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจววา่ “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)”   

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)  ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มี

เน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสง
ในบึงน ้าลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่ใช้เรือ
เหมา)  น าท่านชม หมู่บ้ำนใบชำ ซ่ึงเป็นชาเขียวท่ีมีช่ือท่ีสุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา  จากนั้นน าท่าน
อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนโบรำณเหอฟังเจ่ีย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ 
 พกัที ่SHUNCHANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วนัทีส่ำม หังโจว-หนิงปอ-เกำะผู่โถวซำน-วดัผู่จี-้วดัเจ้ำแม่กวนอมิไม่ยอมไป-องค์เจ้ำแม่กวนอมิทะเลใต้ 
  เกำะผู่โถวซำน-หนิงปอ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หนิงปอ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองรองจากหงัโจว เป็นเมือง
เล็กท่ีอยูติ่ดทะเล  เมืองหนิงปอเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองท่ีมีท่าเรือ ธุรกิจอุตสาหกรรม  น าท่านเดินทาง
สู่ท่าเรือ  ท่ำเรือจูเจียเจียน  เพื่อโดยสารเรือสู่ เกำะผู่โถวซำน  (ใช้เวลำในกำรน่ังเรือประมำณ 15 นำที)  ซ่ึงตั้งอยูใ่น
ทะเลเหลียนฮวัหยาง ซ่ึงห่างจากอ่าวหงัโจวมณฑลเจ๋อเจียง ประมาณ 100 ไมลท์ะเล 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
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บ่ำย น าท่านสู่  วัดผู่จี้   เพื่อนมสัการเจา้แม่กวนอิมองค์ใหญ่และศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของเกาะผู่โถ่วซาน สร้างในสมยั
ราชวงศซ่์งตรงกบัปี ค.ศ. 1080 ท าการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัจกัรพรรดิเจ้ิงแห่งราชวงศชิ์ง น าท่านเดินทางสู่ วัด
เจ้ำแม่กวนอิมไม่ยอมไป   เป็นวดัขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเล   เป็นท่ีประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมท่ี
แกะสลกัจากไม ้ทาทบัดว้ยสีทอง องคแ์รกของเกาะผูโ่ถวซาน   จากนั้นน าท่านสักการะ องค์เจ้ำแม่กวนอิมทะเลใต้ 
(หนำนไห่กวนอิม) องคใ์หญ่และงดงามท่ีสุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่ต  าหนกัริมทะเล สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ เพื่อนัง่เรือขา้มฟากกลบัมาสู่ ท่ำเรือจูเจียเจียน เพื่อเดินทางกลบัสู่ เมืองหนิง
ปอ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่HUAGANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วนัทีส่ี่  หนิงปอ-เซ่ียงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หำดไว่ทำน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่  เมืองเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมท่ีมี

ลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยโุรป จน ไดรั้บขนานนามวา่เป็น “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ”   
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร 

พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และ
แมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น จากนั้นน าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้ าหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์
ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์  เป็นรูปต่าง ๆ ต่ืนตาต่ืนใจ  น าท่านสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวง
ผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พิพิธภณัฑ์ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปี
แห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ....ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว 
พกัที ่BAOLONG JUJIA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วันที่ห้า ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พพิธิภัณฑ์เซ่ียงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ช้ันที ่88      เซ่ียงไฮ้-
กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านชม ร้ำนหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า  จากนั้นน าท่านสู่ ตลำด

เฉินหวังเมี่ยว เป็นศูนยร์วมสินคา้ และอาหารพื้นเมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮซ่ึ้งมีการผสมผสาน
ระหวา่งอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั  ซ่ึงเป็นยา่นสินคา้ราคาถูกท่ีมีช่ืออีกยา่นหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ้  ให้ท่านอิสระชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั   

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ…บุฟเฟ่ต์อินเตอร์ 
บ่ำย  น าท่านชม พพิธิภัณฑ์เซ่ียงไฮ้ เป็นพิพิธภณัฑข์องศิลปะจีนโบราณ  ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมีฐาน

เป็นทรงส่ีเหล่ียมอนัเป็นสัญลกัษณ์ของสวรรคแ์ละพื้นโลกตามหลกัแนวคิดโบราณ พิพิธภณัฑ์น้ีแบ่งออกเป็น 11 
หอ้งแสดงศิลปะ และ 3 หอ้งจดันิทรรศการ  จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนผ้ำไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน ให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนั้นน าท่าน ขึน้ตึก JINMAO TOWER 
ช้ันที ่88 ชมทศันียภาพรอบเมืองเซ่ียงไฮ ้เป็นตึกระฟ้าออกแบบโดยสถาปนิกอเมริกนั เอเดรียน สมิธ ใน สคิดมอร์, 
โอวงิส์ แอนด์ เมอร์ริลล์เคยมีความสูงเป็นอนัดบัท่ี 5 ของโลกจากความสูงหลงัคา และอนัดบัท่ี 7 ของโลกเม่ือวดั



 

4 

TMTSSH_ทัวร์จีน ทัวร์เซ่ียงไฮ้...ย ำปูม้ำ หังโจว เกำะผู่โถวซำน 5 วัน 4 คืน (FM/MU) 

รวมถึงยอด สูงสุดโดยมีความสูง 421 เมตร หรือ 1,380 ฟุต และมีทั้งหมด 88 ชั้น พื้นท่ีรวมกวา่ 278,707 ตาราง
เมตร โดยใช ้เป็นส านกังานและโรงแรมเซ่ียงไฮแ้กรนดไ์ฮแอท 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เส่ียวหลงเปา 
21.25 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินCHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบินที ่MU547  
  (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 
01.05+1 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ...........     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เซ่ียงไฮ้...ย ำปูม้ำ 
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หังโจว เกำะผู่โถวซำน 5 วนั 4 คนื (FM/MU)   

 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพิ่มตาม

ความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่24 พ.ค. 61 เป็นเงิน 6,100 บำท 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่20-24 มถุินำยน 2561 
วนัที ่27 มถุินำยน-1 กรกฎำคม 2561 

23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่18-22 กรกฎำคม 2561 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่ 26-30 กรกฎำคม 2561 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่9-13 สิงหำคม 2561 26,999 บำท 26,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท  

วนัที ่22-26 สิงหำคม 2561 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่5-9 กนัยำยน 2561 22,999 บำท 22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่19-23 กนัยำยน 2561 24,999 บำท 24,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่17-21 ตุลำคม 2561 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่24-28 ตุลำคม 2561 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่21-25 / 28 พฤศจิกำยน –  
2 ธันวำคม 2561 

22,999 บำท  22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่5-9 ธันวำคม 2561 24,999 บำท 24,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 
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3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 
 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   

4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่า

ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ี

มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลาย
ตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทั
ประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถสอบถำม
รำยละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ตัรำเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที ่330 บำท ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การ
ยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำติ เกบ็เพิม่ 700 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส ำเนำหนังสือ

เดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำรที่ให้กรอก

ท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  
(อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
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    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight 
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้
รู้จักคือ หมู่บ้านใบชา,  ร้านหยก, ผ้าไหม, ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำ
ทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 
นำท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำง
บริษัทฯ จะขอเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน/ คน/ วนัทีไ่ม่เข้ำร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และเหมาะสม 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอ
ออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง แขนกุด ซีทรู 
ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือกรอบแวน่สีด า, ห้ามสวมใส่
เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซ่ีา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศ
ไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
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3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด์ โปแลนด ์
นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 10 วนัท า
การ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต 
และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ช้บตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 
อาทิตย ์

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำงบริษทัฯ 

จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
       

   ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจีน 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
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..............................................................................................................................................................................................................

................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................
......................................... ... ... ... .. .........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนที่ท ำงำน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท ำงำน...................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนีเ้พื่ อประโยชน์
ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด)  
 


