
 

 

รหัสทัวร B2B1902606 
ทัวรจางเจียเจี้ยครบสูตร ฟ�งหวง กุยโกว ฝานจิ้งซาน 5D4N (CZ) 
เขาฝานจิ้งซาน | เขาเทยีนเหมิน | ประตูสวรรค  
เขาอวตาร  | เมืองโบราณฟ�งหวง  
เมนูพิเศษปم�งยางเกาหล ี หมอไฟทะเลรวมมิตร 
อิสระชอปปم�งตลาดใตดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
  
 

เริ�มต้นเพียง 18,900.- 
จางเจียเจี �ยครบสูตร ฟ่งหวง กุ้ยโกว ฝานจิ �งซาน �วัน �คืน 

เดินทาง พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - จางเจียเจี �ย (สนามบินเฮอฮวา)(CZ��� : ��.��-��.��) - ฟ่งหวง - อิสระชมเมอืงโบราณฟ่งหวง - 
ลอ่งเรือถวัเจียงยามคํ�าคืน 

วนัที� 2.  ฟ่งหวง - เมืองถงเหริน - เขาฝานจิ �ง    
วนัที� 3. ถงเหริน - จางเจียเจี �ย - ร้านยาจีน - สะพานแก้วที�ยาวที�สดุ OPTION :  ลอ่งเรือทะเลสาบเป่าเฟิงห,ู โชว์เชียนกู่เฉิง 
วนัที� 4. ร้านเครื�องเงิน - เขาอวตาร (ขึ �น-ลงลฟิต์แก้ว) - สะพานใต้หล้าอนัดบัหนึ�ง - สวนจองพลเฮ่อหลง - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู ้
 OPTION  : โชว์จิ �งจอกขาว 
วนัที� �.   ร้านยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บนัไดเลื�อน+รถอทุยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตสูวรรค์จ - ภาพวาด

ทราย - ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี �ย(สนามบินเฮอฮวา) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CZ605 : 21.50-00.15+1) 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)(CZ606 : 
06.25-10.35) – ฟ�งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง – ลองเรือถัวเจียง
ยามคํ่าคืน 

03.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินไชนา
เซาทเทิรน โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและ เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

06.25 น. ออกเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย(สนามบินเฮอฮวา) โดยสายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606  (บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

10.35 น. เดินทางถึง เมืองจางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)  อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน และ 
ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
 ทานเดินทางสู เมืองฟ�งหวง หรือ เมืองโบราณฟ�งหวง(เมืองหงส) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองที่ขึ้น อยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย 
ตั้งอยู ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงสตั้งอยูริมแมนํ ้าถัว 
ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกัน
เปนแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมา
จากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง มีถนนที่ปูดวยหินเขียว 20 กวาสาย  

 
 จากนั้นนําทาน อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง ตั้งอยูริมแมนํ ้าถัว ลอมรอบดวย

ขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเปนแนว ที่มี



 

 

โบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวฒันธรรมอันล้ําคาที่ตกทอดมาจากราชวงศห
มิงและชิงหลายรอยแหง จุดเดนของฟ�งหวง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงราย เปน
ทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมช่ืนชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 

 
นําทาน ลองเรือถัวเจียง เรือแพ ใหทานไดสนุก ตื่นเตน แตไมมีอันตราย ชมบาน 
เรือนสองฟากฝم�งแมนํ้า สะพานโบราณ เจดียวั่นหมิง หอตั๋วชุยฯลฯ อวดความเปน
ธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก 

ที่พัก โรงแรม  FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 2 ฟ�งหวง – เมืองถงเหริน – เขาฝานจ้ิง    
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู เมืองถงเหริน (ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) มีเนื ้อที่ประมาณ 

18,000 ตารางกิโลเมตรตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกุยโจว 
พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับเนินเขา ประชากรสวนใหญของเมืองแหงน้ีเปนชนกลุม
นอย อาทิ ถูเจีย แมว และตง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
  นําทานเที่ยวชม เขาฝานจิ้ง ถือวาเปนการทองเที่ยวระดับ  4A มรดกแหงที่ 53 

ของประเทศจีน ทั ้งยังเปนมรดกทางธรรมชาติของโลกแหงที ่ 13 จากองการ 
UNESCO เขาฝานจิ้งตั้งอยูในเมืองถงเหรินมณฑลกุยโจว  เปนเมืองชายแดน
ระหวางมณฑลหูหนานและกุยโจว ซึ่งเปนหุบเขาหลักของเทือกเขาอูหลิง มีพื้นที่
กวางใหญกวา 567 ตารางกิโลเมตร ความสูงจากระดับนํ้าทะเลสูงสุดประมาณ 
2,600 เมตร และเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณของป�าไม รวมถึงเปนแหลงหากิน
ของสัตวหายาก โดยเฉพาะลิงขนสีทอง จึงทําใหเขาฝานจิ้งเปนเขตอนุรักษธรรมชาติ
และรักษาพันธุสัตวป�าระดับประเทศของจีน ติดอันดับ Top10 ภูเขาที่มีช่ือเสียงเพือ่
การทองเที่ยวชวงฤดูรอนของจีน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  TONGREN CITY WAN SHANHONG  HOTEL หรือเทียบเทา 4 

ดาว 

วันที่ 3 ถง เหริ น  –  จาง เจ ี ย เจ ี ้ ย  –  ร  านยาจ ี น  –  สะพานแก  วท ี่ ยาวท ี่ สุ ด  
OPTION :  ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงหู, โชวเชียนกูเฉิง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) อุทยาน

มรดกโลกตัง้อยูทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหง
แรกของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 
อุทยานจางเจียเจี้ยมีเน้ือที่กวา 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดวยขุนเขานอยใหญและ
ตนไมนานาพันธุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   



 

 

 นําทานชม ศูนยยาจีน อาทิเชน ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหม นํ้า
รอนลวก เปนที่พิสูจนสรรพคุณมาแลว นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวที่
ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกวา 400 เมตร 
เชื่อมสองหนาผา ถือเปนการทําลายสถิติ สะพานแกวที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม 
อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา สูงเพียงแค 718 ฟุต   

 **หมายเหตุ หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเที ่ยวชมได หรือ ทางเมืองจีน
ประกาศปด จึงไมสามารถเขาไปเทีย่วชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียน
ใหทานไปเที่ยวถํ้ามังกรเหลือง หรือ ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงหู โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา และไมมีการคืนคาบริการใดๆ ทั้งสิ้น** 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 

• ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงห ูทะเลสาบที่ตั้งอยูบนชองเขาสูง รายลอมดวยยอด
ขุนเขาและพรรณไมนานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเชาที่เต็มไปดวย
สายหมอกที่ตัดกับสายน้ําที่ใสสะอาดในทะเลสาบ 
  (ราคาทานละ 400 หยวน) 
•  โชวเชียนกูฉิง เปนโชวใหมในเมืองจางเจียเจ้ียที่เพิ่งเปดใหชมมาไมนาน (เมื่อ
วันที่ 28 มิถุยายน 2562 ที่ผานมา) ภายในสวนแหงนี้เต็มไปดวยการแสดง
มากมาย สองขางทางทานจะไดสัมผัสถึงความอลังการและสีสันที่เต็มไปดวย
ความสนุก จากนั้นทานจะไดเขาชมโชวเชียนกูฉิง โชวที ่แสดงวัฒนธรรมและ



 

 

เรื่องราวของเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งสวยงามและอลังการไมแพโชวอื่นเลย ชาวจีน
จึงเปรียบเทียบโชวน้ีวา คร้ังนึงในชีวิตตองไดชม 
  (ราคาทานละ 350 หยวน) 

**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น** 

ที่พัก โรงแรม  INTERNATIONAL SPLENDID EAST  HOTEL หรือเทียบเทา 4 
ดาว 

วันที่ 4 
รานเครื่องเงิน – เขาอวตาร (ขึ้น-ลงลิฟตแกว) – สะพานใตหลาอันดับหนึ่ง – 
สวนจองพลเฮอหลง – รานผาไหม – ถนนคนเดินซีปู� OPTION : โชวจิ้งจอก
ขาว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 
 นําทานชม เครื่องเงิน สินคาตางๆๆที่ผลิตจากเงิน อาทิ สรอย ขอมือ หรือของใช

ตางๆ  นําทาน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาดวย ลิฟทแกวไป�หลง 
ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world 
Records ในดานเปนลิฟทแก วแบบ outdoor ที ่ส ูงที ่ส ุดในโลก (World’s 
tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก  



 

 

 
นําทานเดินทางสู เทียนเสี้ยตี้อี ้เฉียว (สะพานใตหลาอันดับ1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่
สวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตรช่ือดัง อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการ
ถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม จากนั้น นําทานชม สวนจอม
พลเฮอหลง สวนแหงนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปค.ศ.1986 เพื่อเปนเกียรติแกนาย
พลเฮอหลงแหงพรรคคอมมิวนิสตจีน ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่ง
สามารถชมยอดเขาและหนิแปลกนับไมถวน สมควรแกเวลานําทาน ลงจากเขาเทียน
จื่อซานดวยกระเชา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  ปم�งยางสไตลเกาหลี 
 แวะชม ผาไหม สินคาที่มีช่ือเสียงของจีน นําทานเที่ยวชม ถนนซีปู�เจีย ต้ังอยูในเขต

อุทยานอูหลิงหยวนซ่ึงเปนแหลงสินคาพื้นเมือง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 



 

 

• โชวสุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือวาครบครันดวยอารมณตาง ๆ ชวนให
เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เปนการแสดงบทเกี่ยวกบัความรักของนางพญา
จิ้งจอกขาวที่มีตอชายผูเปนที่รัก ตองพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเปนบท
ตํานานแหงความรักที่นายกยองยิ่งนัก ทานจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืม
กระพริบตา ยิ่งใหญกวาโชวหลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ดวยนักแสดงคุณภาพกวา 
600 คน แสดงภายใตสะพานคูเชื่อมเขาสองลูก สะพานคูรักใตหลา อลังการ
กวาโชวใดใดที่ทานเคยสัมผัสมา (ปดชวงหนาหนาว) (ราคาทานละ 500 
หยวน) 

**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น** 

ที่พัก โรงแรม  INTERNATIONAL SPLENDID EAST  HOTEL หรือเทียบเทา 4 
ดาว 

วันที่ 5 

รานยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน(กระเชา+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - 
ระเบียงแกว(รวมผาหุมรองเทา) - ประตูสวรรคจ - ภาพวาดทราย - ตลาดใต
ดิน - จางเจียเจี ้ย(สนามบินเฮอฮวา) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CZ605 : 21.50-00.15+1) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานชมผลิตภัณฑสินคาจาก ยางพารา มีผลิตภัณฑหลากหลายใหทานไดเลือก

ชม อาทิเชน หมอน ที่นอน เปนตน 
 นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอนเรียกวา 

ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวัติแรกของจางเจียเจี้ย  
น่ังกระเชาขึ้น สู เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 40 
นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเปนกระเชาที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรยหนาผา
ลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของการทองเที่ยว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน 
หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตามฤดูกาล ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับ
รอยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ�า งามแปลกตา อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความ
งามของยอดเขา  



 

 

 

 
 จากน้ันนําทานชม ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่ 

60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 
ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปนการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน
อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผา
หุมรองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก งายตอการทําความ
สะอาด สะพานกระจก แหงน้ี ระยะทางอาจไมไกล แตความใสอาจทําใหเรากาวขา
ไมออก!! 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดง
ภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม 
ภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตง
เปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที ่รังสรรคขึ ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยอง
มากมายหลายปซอน จนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก 



 

 

 
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�งที ่ตลาดใตดินในเมืองจางเจียเจีย้ ซึ่งเปนแหลงรวมรวบ
สินคามากมาย ถือวาเปนแหลงชอปปم�งของนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวเมืองแหงน้ี 
อาทิเชน เสื้อผา อาหารพื้นเมือง ขนมของฝาก ใหทานไดเลือกชมและซื้อฝากคน
ทางบาน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หมอไฟทะเลรวมมิตร 
 

 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินเฮอฮวา 

21.50 น. ออกเดินทางจาก เมืองจางเจียเจี้ย สนามบินเฮอฮวา โดยสายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605  (บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

00.15 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว
บางรายการหรอืทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไม

ถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทวัรไทย 
  

 



 

 

 
 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีากรุป ทานละ 1,500 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทรปิ 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
** กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาติกรณุาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

 
ประกาศ  :  ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจียเจี้ย และ 
เมืองฟ�งหวง มณฑลหูหนาน ไดมกีารออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายใหโรงแรม ยกเลิก
การใหบริการ ส่ิงของที่ใชคร้ังเดียวแลวทิง้ เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน แชมพู หมวกอาบน้ํา 
รองเทาแตะฯลฯ เพื่อเปนการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาส่ิงแวดลอม 
 
 
 

อัตราคาบริการ : จางเจียเจ้ียครบสูตร ฟ�งหวง กุยโกว ฝานจ้ิงซาน 5 วัน 4 คนื โดยสายการบิน
ไชนาเซาเทรินแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 07 - 11 ธ.ค. 62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 08 - 12 ก.พ. 63 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 14 - 18 มี.ค. 63 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- ไมรับจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ รวมวซีากรุป 



 

 

ดังน้ันกรณุานําสิง่ของใชเหลาน้ีติดตัวมาดวยตัวเอง 
หากทานเขาพกัแลวตองการใชสิ่งของดังกลาว ทานจะตองเสียคาใชจายเพิม่เองตามราคาที่
โรงแรมกําหนดไว (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอกหรอืวางไวใน
หองน้ํา แลวคิดคาบริการเมื่อทานเช็คเอาท ) 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร

ไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่

ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้ง
ไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    เนื่องจากทัวรเปนราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตอง

เดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน  หากทานตกลงจองทัวรโดยจายเงิน
มัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว หากทานตองการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน
การเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น และหาก
ออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็
ตามตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินไดหรือไมสามารถเปลี่ยน
ช่ือผูเดินทาง 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 



 

 

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื ่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท 



 

 

 วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอม
กรุปเทานั้น (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน + 
รูปถายเห็นใบหนาชัดเจนพื้นหลังสีขาว สแกนไดหรือถายรุปเองได  และตองสง
เอกสารลวงหนา 10 วันกอนเดินทาง)  

         หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทาํวีซากรุป ไม
วาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
เรียกเก็บเงินเพิ่ม ทานละ 1,800 บาท พรอมเอกสารเพ่ิมเตมิเพื่อทาํการย่ืนคํา
ขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับยื่น    
โปรดทราบ ผูที ่มีความประสงค ยื ่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคย
เดินทางไปในประเทศ ดังตอไปนี้ต้ังแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซา
แบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทานั้น และใชเวลามากกวา
กําหนดการเดิม 4 วันทําการ 
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.
เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 
12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.
แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.
โซมาเลีย   
        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิก
เดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ังอื่นๆ ได 
และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด ทานละ 1 ใบ ไม
เกิน 23 กิโลกรัมเทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่ม

เอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 



 

 

หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
สละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก 
ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทน
ให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ
เทาน้ัน 



 

 

9. หากไมสามารถไปเที ่ยวในสถานที ่ที ่ระบุในโปรแกรมได อันเนื ่องมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไม

ชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยาง

นอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว

เทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-

Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัว

ทานเอง 



 

 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและ

ส ู ติ บั ต รของ เด ็กฉ บับแปล( โดยสามารถดาว โหลดแบบฟอร  ม ได ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตให
เดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยู
ที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และ
ของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมลูเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง
และยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติกา การยกเวนวซีาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทาน
เปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย 

และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา

เขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาตใินกรณีที่ทางบรษัิทสามารถ
ขอวีซาใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้น
หลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

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

รับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่ปร้ินซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสอืเดินทางลาชา  



 

 

ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด 
นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวสิเซอแลนด เอสโทเนียไม
สามารถขอวซีาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการ
ปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตาม
ความเปนจริง 
  



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
 **กรณุาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
................ 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
...................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
..................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
............................................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
..................................................................................................................... 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ............................................................................................................... 



 

 

ตําแหนงงาน
..................................................................................................................................................................
..................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
....................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
....................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 



 

 

 
 

RELATION.............................................................................................................................................
....................................... 
หมายเหต ุ   
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษทัอาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพือ่ประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครัด) 


