
 

 

รหัสทัวร B2B1902520 

ทัวรจีน PREMIUM HARBIN ตะลุยหมูบานหิมะ พักหรู 5 ดาว  
7 วัน 5 คืน [XW] 
Harbin Ice & Snow Festival 2020  รถไฟความเร็วสูงไป-กลับ   

น่ังกระเชาชมววิลานสกียาปู�ลี่   คฤหาสนวอลการ  สวนสตาลิน    พักในหมูบานหิมะ 1 คืน   

แจกฟรี หมวก ผาพันคอ ถุงมือ แผนทําความรอน (รบัที่ฮารบิน) 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUM HARBIN ตะลุยหมู่บ้านหมิะ พกัหรู � ดาว � วัน � คืน  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 น. พรอมกันที ่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารอาคาร 1 สายการบินนกสกูต (XW) 
โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เส่ินหยาง (สนามบินเส่ีนหยางเถาเซียน) 
(XW878:02.45-08.50) - ฮารบิน (โดยรถไฟความเร็วสูง) - รานเส้ือกันหนาว 

02.45 น.  ออกเดินทางสู เมืองเส่ินหยาง โดยสายการบิน นกสกูต เท่ียวบินที่ XW878 (ไม
รวมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินเส่ินหยางเถาเซียน (Tao Xian International) หรือที่มีช่ือ
เรียกในภาษาแมนจูวา มุคเดน ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปจจุบันเปน
หน่ึงในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญและมีความสําคัญที่สุด นอกจากน้ันยังเปน
ศูนยกลางการคมนาคมทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตงเป�ยของจีน นําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.5 
ช่ัวโมง) เพ่ือเดินทางไปยัง เมืองฮารบิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง เคยเปน
สวนหน่ึงของเขตอิทธิพลของรัสเซีย ตัวเมืองปจจุบันจึงยังคงมีรองรอยของ
สถาปตยกรรมแบบรัสเซียอยูมาก 
(หมายเหตุ : เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสัมภาระของลูกคา
ตองลากขึ้น-ลงรถไฟเอง โดยการเดินทางดวยรถไฟในประเทศจีนทุกทานตองนํา
กระเป�าเดินทางมาสแกนกอนขึน้รถไฟ หามนําไฟแช็ค ส่ิงของมีคมทุกชนิด และ
สเปรยตางๆท่ีมีปริมาณมากกวา 100 ml เขาไปในรถไฟ หากเจาหนาท่ีพบส่ิงของ



 

 

ดังกลาวจําเปนตองท้ิงอยางเดียว) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานแวะชมสินคาท่ี รานเส้ือกันหนาว ภายในรานจะจําหนาย เส้ือ รองเทา 

ผาพันคอ แผนทําความรอน และอุปกรณกันหนาวอีกมากมาย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก โรงแรม Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

 

วันที่ 3 
ฮารบิน - ยาปู�ลี ่- ลานสกียาปู�ลี ่- น่ังกระเชาชมวิวลานสก ี- หมูบานหิมะ (รวมรถ
อุทยานและคาเขา) - DREAM HOME (รวมคาเขา) - ชมแสงสีกลางคืนถนนแสยุน
เจีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานออกเดินทางสู ยาปู�ลี ่(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) จากนั้นนําทาน
เท่ียวชม ลานสกียาปู�ล่ี เปนลานสกีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของจีน  ซึ่งเปนแหงแรกท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานสากลของสกีรีสอรทเพื่อรับกิจกรรมขนาดใหญโดยมกีารเลน
สกีระดับสูงปานกลางมคีวามยาวรวม 30 ก.ม. นอกจากน้ี ยังมีลานสกีที่ยาวที่สุดใน
โลก 2,600 ม. เปนลานสกีแบบแหงสําหรับการแขงชวงฤดูรอน  
(หมายเหตุ ไมรวมคาเชาอุปกรณและเคร่ืองเลน หากทานใดสนใจเลนสกีสามารถ
ติดตอหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่น)  

 

 

 
จากน้ันนําทานขึ้น กระเชาสูยอดเขายาปู�ลี่ (สามารถน่ังไดกระเชาละ 4-6 ทาน) ทาน
จะไดชมวิวมมุสูงของลานสกียาปู�ลี่  มีทั้งชาวจีนและตางชาตินิยมมาเลนสกีท่ียาปู�ลี่ 
เม่ือทานขึ้นสูยอดเขาแลวทานจะไดสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น พรอมท้ังเก็บภาพ
บรรยากาศที่สวยงามบนเขาลานสกียาปู�ล่ีแหงน้ี หลังจากน้ันนําทานน่ังกระเชาลงสู



 

 

ลางเขา 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานออกเดินทางสู หมูบานหิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ช่ัวโมง) ซึ่งหาง

จากลานสกียาปู�ลี ่93 กิโลเมตร ต้ังอยูตะวันตกเฉียงใตของแมน้ํามูตานเจียง เปน
หมูบานที่มีหิมะหนากวา 1 เมตร วิวหมูบานงดงามมาก การกอสรางแตละบาน
เปนไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เม่ือไดเขาไปหมูบานน้ีเหมือนเขาไปในโลกของ
เทพนิยาย ท่ีน่ีมีหิมะตกนานถึง 7 เดือนใน 1 ป มีแค 2 ฤด ูคือฤดูรอน และฤดูหนาว  
หนารอนจะมีฝนเยอะ หนาหนาวหิมะเร่ิมตกต้ังแตเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม ความ
หนาของหิมะเฉลี่ยตอปอยูที ่2 เมตร หมูบานแหงน้ีถือวามีปริมาณหิมะที่หนาและ
สะอาดที่สุดในประเทศจีน  ชาวจีนจึงต้ังช่ือสถานที่แหงน้ีวา ”THE CHINA SNOW 
TOWN”  



 

 

 

 
 และนําทานเขาชม DREAM HOME (รวมคาเขาชม) สถานท่ีทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง 

ซึ่งเปนที่ถายทําหนัง ละคร และรายการตางๆ ซึ่งมคีวามงดงามมาก ต้ังอยูใกลกับ
ถนนคนเดิน XUEYUN ท่ีน่ีทานสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่
สวยงาม เห็ดหิมะที่จรงิแลวเปนบานแตละบานท่ีติดกัน เปนบานเล็กๆ ความสูง
เทากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั้งช่ือเห็ดหิมะ   เปนรูปทรง
ธรรมชาติของประติมากรรมหิมะ ในที่น่ีทานสามารถชมความสวยงามของหมูบาน 
ซึ่งเปนหิมะท่ีขาวและสะอาดท่ีสุด ถือวาเปนจุดเดนที่สุดของหมูบานแหงน้ีเลยเลย
ทีเดียว    

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
 

 
 หลังรับประทานอาหารทานสามารถ ชมแสงสียามกลางคืน ณ ถนนคนเดิน ซึ่งเปน

ถนนหลักเพียงแหงเดียวของหมูบานหิมะ  มคีวามยาว 500 เมตร เต็มไปดวยความ
หลากหลายของสินคาทองถิ่น ขนม ผลไมแชแข็ง ของกิน ปم�งยาง รานขายเส้ือผากัน
หนาว และรานอาหาร ตางๆ ยามค่ําคืนสถานที่แหงน้ีจะแขวนโคมไฟสีแดงหนาบาน
เต็มไปตลอดท้ังสองขางทาง ดูคลายๆเหมือนชวงเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียว อิสระ
ใหทานถายรูป ชมบรรยากาศอันสวยงาม เกนิบรรยามตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก โรงแรม Xuexiang Taipinggou Laoma Family Inn หรือเทียบเทา อยูใน
หมูบานหิมะ  
(ไมมีเตียงเสริมใน 1 หองสามารถพักได 2-3 ทาน เปนเตียงฮตีเตอรใหญ 1 เตียง) 

 หมายเหตุ :  เน่ืองจากหมูบานหิมะ รถบัสไมสามารถเขาไปหมูบานได ตองจอดไว
ดานนอก และที่พักไมมีพนักงานยกกระเป�า ฉะน้ันลูกคาตองเตรียมกระเป�าใบเล็กที่



 

 

ใชสําหรับพัก 1 คืน (เน่ืองจากตองห้ิวกระเป�าเอง ) สวนกระเป�าใบใหญฝากไวกับรถ
ใหญท่ีจอดรอดานนอก...และกรุณาเตรียมผาเช็ดตัว แปรงสีฟน และยาสีฟนไปดวย
คะ   

วันที่ 4 อิสระชมหมูบานหมิะ - ฮารบิน - คฤหาสนวอลการ 
เชา รับประทานอาหารเชาสไตลจีน ภายในหมูบานหิมะ   
 

 
 อิสระใหทานเก็บภาพบรรยากาศ รอบๆ หมูบานหิมะ ไมวามองทางไหนก็เต็มไป

ดวยสีขาว ปกคลุมไปดวยหิมะ ววิหมูบานงดงามมาก การกอสรางแตละบานเปนไป
ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และทานสามารถเลนกิจกรรมรอบๆหมูบานหิมะได อาทิ
เชน สาดน้ํารอนทามกลางอากาศหนาวติดลบ 20 องศา เปนอีกกิจกรรมท่ีนิยมเลน
กันมากเม่ือมาถึงหมูบานหิมะ  
(หมายเหตุ : ไมรวมคาอุปกรณตางๆ ภายในหมูบานหิมะ หากทานใดสนใจสามารถ
สอบถามหัวหนาทัวรไทย) 

 หมายเหตุ : ทานสามารถซื้อ Option เสริมท่ีนาสนใจได 
- เขาแกะหญา( YANG CAOSHAN)  ซึ่งเปนเขาที่สุงท่ีสุดในหมูบานน้ี แลว

หางจากเมืองหิมะประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึง่เปนจุดชมวิวที่สวยงามท่ีสุดอีก
จุดของหมูบาน สูงกวาระดับน้ําทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเปนจุดท่ีชมพระอาทิตย
ข้ึนและพระอาทิตยขึ้นตกที่ดีท่ีสุดเลยทีเดียว 

- ระเบียงหิมะหมืน่ลี ้สัมผัสววิทิวทัศนของโลกน้ําแข็งสุดสวยงาม  
(ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการไดท่ีเจาหนาท่ี และ
ชําระเงินกบัไกดทองถิน่) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองฮารบิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง) 

ระหวางทางทานสามารถชมความสวยงามของหิมะท่ีปกคลุมตนไมตลอดสองขางได   
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ หมอไฟตงเป�ย 
ท่ีพัก โรงแรม VOLGAR MANOR หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว (ไมมเีตียงเสริม) 

 



 

 

วันที่ 5 คฤหาสนวอลการ (โบสถเซนตนิโคลัส) - ฮารบิน - HARBIN ICE & SNOW 
FESTIVAL 2020 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทานเที่ยวชม คฤหาสนวอลการ (VOLGA MANOR) เม่ือไปถึงจะมีเจาหนาท่ี

แตงกายเปนชดุประจําชาติรัสเซียคอยใหการตอนรับผูท่ีมาเยือนคฤหาสนวอลการ 
โดยที่บริเวณแหงน้ีมีพืน้ท่ี 6 แสนกวาตารางเมตร ใชทุนสรางถึงหน่ึงรอยหาสิบกวา
ลานหยวน นําทานชม โบสถเซนตนิโคลัส เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลรัสเซีย 
ตัวอาคารทํามาจากไม เปนสัญลักษณของคฤหาสนวอลการ ดานหนาของตัวอาคาร
มีสัญลักษณกางเขนแบบคริสต ออรโทดอกซ ตัวโบสถเคยถูกทําลายไปเม่ือป ค.ศ.
1966 ในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม ในปจจุบันไดถูกบูรณะใหมคีวามสวยงาม
เชนเดียวกับในศตวรรษกอน (ฟรีเลนสกีลอยาง ทานละ 1 รอบ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    
 นําทานเดินทางเขาสูตัว เมืองฮารบิน เปนเมอืงเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 ทานสามารถซื้อ Option เสริมท่ีนาสนใจได 

หมอไฟคฤหาสนน้ําแข็ง ณ ภัตตาคาร Shangri-La ระดับ 5 ดาว เปด
ประสบการณใหมทานสุกี้หมอไฟทามกลางน้ําแข็ง ภายในโรงแรมแชงกรีลา 
(ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการไดท่ีเจาหนาท่ี และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น) 



 

 

 

 
 นําทานชม เทศกาลน้ําแข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 

2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ําแข็งประจําปของฮารบิ้น ท่ี
เมืองฮารบิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งท่ียาวนานทําใหฮารบ้ินซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจีนกลายเปนเมืองน้ําแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทําใหแมน้ําซงฮัวกลายเปนลาน
น้ําแข็งท่ีทั้งหนาและกวางใหญที่ผูมารวมงานใชเลนสไลเดอร ลากเลื่อนและกีฬา
ตางๆ อยางเชน ฮ็อกกี ้สเก็ตน้ําแข็ง และสกีกนัอยางสนุกสนาน มีการนําน้ําแข็งกอน
โตมาแกะสลักเปนรปูตางๆ ใหทานชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืนตาม
อัธยาศัย 
หมายเหตุ :ในกรณีท่ีเทศกาลน้ําแข็งปดใหเขาชม เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเปนสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนตามความ
เหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ท่ีพัก โรงแรม Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
วันที่ 6 โบสถเซนตโซเฟย - ศูนยผลิตภัณฑรัสเซีย - ถนนจงยาง - อุนสาวรียฝم�งหง - 

สวนสตาลิน - เส่ินหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานชมดานนอก โบสถเซ็นตโซเฟย ซึ่งออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 

เม่ือกอนเคยใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีสําคัญตางๆ ของชาว
รัสเซียแตมาถูกทําลายตอนปฏิวัติวฒันธรรม และไดมีการสรางข้ึนมาใหมอีกคร้ังโดย
พยายามรักษารปูแบบเดิมไวใหไดมาก ท่ีสุด ซึง่ใชเวลาถึง 9 ป โดยเริ่มตนสรางในป 
ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1932 ถือไดวาเปนโบสถ Greek Orthodox ที่
ใหญท่ีสุดในตะวันออก นําทานเลือกชม สินคารัสเซีย ใหทานไดเลือกซื้อสินคา
พ้ืนเมืองตามอัธยาศัย ไมวาจะเปน ช็อคโกแลต เครื่องประดับ หรือของพ้ืนเมือง
ตางๆ 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    
 นําทานเดินชม ถนนจงยาง (แจกฟรีไอศครมี Modern ทานละ 1 แทง) เปนไอศครีม

ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองฮารบิน และมียาวนานมากวา 100 ป หากทานใดมาถึงฮารบิน
แลว ไมควรพลาดที่จะชิม นอกจากน้ันยังคงมงีานแกะสลักน้ําแข็งเล็กๆ ใหทานได
ชมตลอดสองขางทาง ทามกลางความหนาวติดลบ 20 องศา 

 

 
  
 และนําทานชม อนุสาวรียฝم�งหง ซึ่งต้ังอยู ณ บริเวณชายฝم�งแมน้ําซงฮวั เปนอนุสรณ

ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮารบินทีพ่ยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อ
ป ค.ศ.1957 ซึ่งน้ําในแมน้ําซงฮัวเจียงสูงกวาตัวเมืองฮารบิ้น 7 เมตร และเหลือ
เพียง 20 เซนติเมตร น้ําก็จะทะลักเขามาในตัวเมือง จึงไดมกีารสรางเข่ือนใหสูงขึ้น
อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกวา 140 กโิลเมตร เปนเวลา 28 วัน จนในที่สุดนํ้า
ก็ไมไหลเขามาทวมเมืองฮารบิ้นทั้งๆ ที่กระแสน้ําในป ค.ศ. 1998 เปนกระแสน้ําที่
สูงท่ีสุดในรอบ 52 ป อนุสาวรียเปนเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอด
เสาเปนรูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา ทหาร ขาราชการ และนักศกึษาท่ีรวมใจรวม
แรงกัน แสดงถึงสถานการณท่ีเกิดขึ้นในตอนน้ันฐานของอนุสาวรียสรางเปนสระรูป
พระจันทรเส้ียว 3 ช้ัน ช้ันลางเปนระดับน้ําในป ค.ศ. 1932 ที่เคยสรางความ
เสียหายใหกับเมืองฮารบ้ินเปนอยางมาก สระชั้นที ่2 เปนระดับน้ําในป ค.ศ. 1957 
เทากับระดับน้ําเมื่อ 52 ปกอน ซึ่งสูงกวาระดับน้ําป ค.ศ. 1932 ถงึ 0.58 



 

 

เซนติเมตร ป ค.ศ. 2001 สรางสระข้ึนเปนชั้นที ่3 เพ่ือบันทึกระดบัน้ํา ซึ่งสูงขึ้นอีก 
0.75 เซนติเมตร ดานหลังประกอบดวยเสาและระเบียงโคงแบบโรมนั ซึ่งแสดงถึง
ความสามัคคีของชาวเมืองฮารบิน 

 
 จากน้ันนําทานชม สวนสตาลิน ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําซงฮัว โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึ้นใน

ป ค.ศ.1953 ซึ่งมรูีปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แตมีความ
สมบูรณแบบกวาและมเีอกลักษณท่ีหาวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือ
ของประเทศจีน เพ่ือเปนหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีตอกัน ระหวางสองชาติ
มหาอํานาจแหงโลก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เปดยาง 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ช่ัวโมง) 

เพ่ือเดินทางกลับไปยัง เมืองเส่ินหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปจจบุัน
เปนหน่ึงในเมืองอุตสาหกรรมท่ีใหญและมีความสําคัญที่สุด 

 
  (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสัมภาระของลูกคา

ตองลากขึ้น-ลงรถไฟเอง โดยการเดินทางดวยรถไฟในประเทศจีนทุกทานตองนํา



 

 

กระเป�าเดินทางมาสแกนกอนขึน้รถไฟ หามนําไฟแช็ค ส่ิงของมีคมทุกชนิด และ
สเปรยตางๆท่ีมีปริมาณมากกวา 100 ml เขาไปในรถไฟ หากเจาหนาท่ีพบส่ิงของ
ดังกลาวจําเปนตองท้ิงอยางเดียว)  

ท่ีพัก โรงแรม Oriental Ginza International Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที ่7 เส่ินหยาง (สนามบินเส่ีนหยางเถาเซียน) - กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

(XW877:10.15-15.10) 
เชา รับประทานอาหารเชาแบบกลอง 
 สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู สนามบินเส่ินหยางเถาเซียน 
10.15 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกสกูต เที่ยวบิน

ท่ี XW877  (ไมรวมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง เมืองดวยความประทบัใจ 

 

โปรแกรม: PREMIUM HARBIN ตะลุยหมูบานหิมะ พักหร ู5 ดาว 7 วนั 5 คืน โดยสายการบินนก
สกูต    

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี 24-30 ธ.ค. 62 33,900.- 33,900.- 6,500.- 23,900.- 
วันท่ี 27 ธ.ค.62-02 
ม.ค. 63 35,900.- 35,900.- 6,500.- 25,900.- 
วันท่ี 31 ธ.ค.62-06 
ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 6,500.- 22,900.- 
วันท่ี 03-09 ม.ค. 63 31,900.- 31,900.- 6,500.- 21,900.- 
วันท่ี 07-13 ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 6,500.- 20,900.- 
วันท่ี 10-16 ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 6,500.- 20,900.- 
วันท่ี 14-20 ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 6,500.- 20,900.- 
วันท่ี 04-10 ก.พ. 63 32,900.- 32,900.- 6,500.- 22,900.- 
วันท่ี 07-13 ก.พ. 63 31,900.- 31,900.- 6,500.- 21,900.- 
วันท่ี 11-17 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 6,500.- 19,900.- 



 

 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 7,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบนิ (ไมรวมวีซาจีน) 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวีซาเด่ียว ทานละ 1,800 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน/ทาน/ทริป 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย 400 บาท/ทาน/ทริป (เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ) 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
 กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง  
 
 เงื่อนไขการใหบรกิาร 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมกีารจายเงนิมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํ หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

 
 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการท่ีระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 

 - เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 



 

 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม่, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 400 หยวน /ทาน/ทริป 
9. คาทิปหัวหนาทัวรไทย 400 บาท/ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบนิตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กาํกับเทาน้ัน 



 

 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารดุ 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รปูตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบรบูิรณ ตองแนบสูติบัตรตวัจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูที่

ทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ 



 

 

โปรดรบัทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนระเบียบการยืน่เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครัง้บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสอืเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบตัรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจนีอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบรษัิทสามารถขอวีซาให
ได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 



 

 

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รปูตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล

รับรองตราประทับรานท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรปูที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
  

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ป..................   
 



 

 

 

 
 
 
 
 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษัิทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


