
 

 

รหสัทวัร  B2B2000136 
ทัวรจีน หังโจว ผูโถวซาน หนานไห กวนอิน 5 วนั 3 คืน (CA) 
ไหวเจาแมกวนอิม | เกาะผูโถวซาน  
ลองทะเลสาบซีห ู| วัดพระหยกขาว 
Starbucks Roastery Roastery 
เส่ียวหลงเปา | กุงมังกร 

 
   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) (CA716 : 03.40-08.00) 

23.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินแอร
ไชนา โดยมีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทกุทาน 

วันที่2 หังโจว (สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – หนิงปอ – เกาะผูโถวซาน – วดัผูจี้ – วัดไผ
มวง – วดัเจาแมกวนอิมไมยอมไป – หนานไหกวนอิม – หนิงปอ 

03.40 น. ออกเดินทางสู เมืองหังโจว  โดยเที่ยวบินที่ CA716 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
08.00 น.  เดินทางถงึ สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน เมืองหังโจว เปนเมืองทีม่ีประวติัศาสตรความ

เปนมายาวนาน ปรากกฎรองรอยในสมัยราชวงศฉิน มีช่ือเรียกวาเมืองเฉียนถงั สมัย
ราชวงศสุยเปล่ียนเปนหงัโจวตอมาในสมัยราชวงศซงไดต้ังหงัโจวเปนเมืองหลวง หงัโจว
เปนเมืองงดงามดวยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตนไม และสวนจนไดรับสมญานาม
วา “สวรรคบนดิน”เน่ืองจาก ซูโจว+หงัโจว = ซหูัง แปลวา ฟากฟ�ามีสรวงสวรรค บนผืน
ปฐพี กม็ี ซู หัง จากน้ันนําทานผานพิธตีรวจคนเขาเมอืง 

เชา รับประทานอาหารเชา แบบเมนูเซต็ KFC หรือ Mc Donald ระหวางเดินทาง 
 นําทานเดินทางสู เกาะผูโถวซาน (ใชเวลาเดนิทางประมาณ4 ชม.) นําทานสู ทาเรือ

จูเจียเจียน เพื่อโดยสารเรือขามฟากสูเกาะผูโถวซาน (ใชเวลาในการน่ังเรือประมาณ 
15 นาที) เปนเกาะ 1 ในจํานวน 670 เกาะ นอยใหญของหมูเกาะตานซาน มณฑลเจอ
เจียง ซึ่งถือเปนเกาะพุทธคีรี 1 ใน 4 แหงของเมืองจีน นอกเหนือจาก จิว่หวัซาน 
มณฑลอันฮุย งอไบ มณฑลเสฉวน และอูไถซาน มณฑลซานซี เปนเกาะขนาดเล็กมีเน้ือ
ที่ประมาณ 11.82 ตารางกิโลเมตร มีสถานทีท่องเที่ยวและสถานที่สักการบูชาเจาแม
กวนอิมหลายวัด และวิหารที่สรางขึ้นต้ังแตราชวงศถงัและซงรวมอยูดวย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู วัดผูจี ้ซึง่วดัแหงแรกมช่ืีอเสียงมากที่สุดในเกาะผูโถวซานสักการะเจา

แมกวนอิมปางน่ังสมาธิที่ใหญที่สุดกินเน้ือที่ประมาณ 37,019 ตารางเมตร วิหารตาเย

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CA716 : 03.40-08.00) 
วนัที� 2   หงัโจว (สนามบินหงัโจวเสี�ยวซาน) – หนิงปอ –เกาะผู่โถวซาน –วดัผูจ้ี � – วดัไผ่มว่ง – วดัเจา้แมก่วนอิมไมย่อมไป – หนานไห่กวนอิม- หนิงปอ  
วนัที� 3   หนิงปอ – หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซีห ู-หมู่บา้นใบชาหลงจิ�ง- ถนนโบราณเหอฝั� งเจีย 
วนัที� 4.  หงัโจว-เซี�ยงไฮ-้ศนูยห์ยก – วดัพระหยกขาว – ศนูยผ์า้ไหม -ตลาดเฉินหวงัเมี�ยว – หาดไว่ทาน-อโุมงเลเซอร ์
วนัที� 5.  ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery– เซี�ยงไฮ้ (สนามินเซี�ยงไฮ้ผู่ตง)  – 

กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 



 

 

วียนทงเปนวหิารที่ใหญที่สุดของวดัมคีวามยาว 47 เมตรลึก 29 เมตร และสงู 21 
เมตร จะแตกตางจากวัดพุทธทัว่ไป เน่ืองจากมีองคเจาแมกวนอิมเปนพระประธานสูง 
8.8 เมตร  นําทานสู วัดไผสีมวง วดัทีม่ีตนไมไผเปนสีมวง ซึ่งโดยปกติไผที่เราเห็น
โดยทัว่ไปจะเปนสีเขียว  

 
  

จากน้ันเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป เปนวดัขนาดเล็กที่ต้ังอยูบนโขดหินริม
ทะเล เปนที่ประดิษฐาน องคเจาแมกวนอิมที่แกะสลักจากไม ทาทับดวยสีทอง เปนองค
เจาแมกวนอิมองคแรกของเกาะผูโถวซาน สรางขึ้นในป ค.ศ. 916 ตรงกบัสมัยราชวงศ
ถัง เปนยุคเจริญรุงเรืองของพทุธศาสนาในประเทศจีน เลากันวาหลวงพอฮุยเออซึ่งเปน
พระภกิษุจากประเทศญีปุ่�น ที่เดินทางมาศึกษาธรรมในจีนเปนคร้ังที่สาม ไดอญัเชิญองค
เจาแมกวนอิมจากอูไถซาน มณฑลซานซี เพื่อนํากลับไปยังประเทศญี่ปุ�น ขณะที่ผาน
เกาะผูโถวซานไดเกิดพายฝุน ไดอาศัยบริเวณสวนไผมวงน้ี เปนที่หลบฝนอยูเปน
เวลานานเขาใจวาองคเจาแมกวนอิมไมรับเชิญไปญี่ปุ�นดังน้ันจงึรวมกับชาวพื้นเมือง
สรางศาลเล็กๆ ไวในบริเวณดังกลาว พรอมตัง้ช่ือศาลแหงน้ีวา “วดัเจาแมกวนอิมไม
ยอมไป” บริเวณน้ีสามารถชมถํ้าเฉาหยินตง ซึง่เปนสถานที่ปรากฏตัวของเจาแมกวนอิม
และหลกัศิลาจารึก เตือนวา “หามตามไปและหามจุดตะเกียงน้ิว”พรอมทัง้สามารถชม
พระนอนในทะเล  
จากน้ันนําทานสกัการะ พระโพธิ์สตัวกวนอิม (หนานไหกวนอิม) องคใหญและงดงาม
ที่สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยูที่ตําหนักริมทะเล อันเปนสถานที่
ศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวผูถอซานใหความเคารพนับถอืมากกวา 2,000 ป  นําทานเดินทางกลับ
สูทาเรือจูเจียเจ่ียว  เพื่อเดินทางกลับสูที่พกั เมืองหนิงปอ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร   
ที่พัก โรงแรม NINGBO JIALE  HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองหนิงปอ) 

วันที่ 3 หนิงปอ – หังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู –หมูบานใบชาหลงจ่ิง – ถนนโบราณเหอ
ฝم�งเจีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานออกเดินทางสู เมืองหังโจว (ใชเวลาเดินทางปราณ 4 ชม.) เปนเมืองทีม่ี
ประวัตศิาสตรความเปนมายาวนาน  จากน้ัน นําทานลองเรือทะเลสาบซีหู ต้ังอยูทาง
ทิศตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี มีเน้ือที ่5.66 ตร.กม. 
ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามดานถูกลอมรอบ
ดวยภูเขาและอีกหน่ึงดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา 30 
แหงและสถานที่ชมทิวทศันมากกวา 40 แหง โดยจดุสําคัญก็ไดแก หน่ึงภูเขา สองทาง
สามเกาะ หาทะเลสาบ และสิบทิวทัศน นําทานลองเรือผานชม สะพานขาดซึง่เปนทีม่า
ของตํานานเร่ือง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจันทรน้ําลกึตลอดจน
ชมธรรมชาติอันงดงามสดช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยว
วา “พฤกษชาติในนครินทร” 



 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ไกขอทาน+หมูตงโพ) 
 ออกเดินทางสู ศูนยใบชา ทีม่ีคุณภาพดี, ชาหลงจิ่ง หรือชาบอมงักร ,ชาชนิดน้ีอยูใน 

10 อันดับชาทีดี่ที่สดุของโลก มีแหลงกําเนิดที่เมืองหงัโจว จังหวดัซีเจียง หลกัฐานทีพ่ดู
ถึงชาหลงจิ่งจนเปนตํานานปรากฎในตําหรับการปรุงชาของวงัหลวงตัง้แตศตวรรษที่ 8 
เปนตนมา  

 
 จากน้ัน ใหทานอิสระชอปปم�ง ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย เปนถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเหน็

ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของหงัโจวไดอยางดี ถนนสายน้ีมีความยาว 
460 เมตร กวาง120เมตร ในปจจบัุนยังคงไวซึ่งสภาพด้ังเดมิของสิ่งปลกูสรางโบราณ
สวนหน่ึงแลว บานเรือนทัง้สองขางทางที่สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมงุหลงัคาสี
คราม อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยกบัสินคาพื้นเมือง ของที่ระลกึและของเลนมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  HANGZHOU LIANG  INTER  HOTEL    หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 



 

 

วันที่ 4 หังโจว-เซี่ยงไฮ-ศูนยหยก – วัดพระหยกขาว – ศูนยผาไหม –ตลาดเฉินหวังเม่ียว-
หาดไวทาน-อโุมงเลเซอร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ เปนเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ ของ

ภูมภิาคทัง้ทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน รวมถึง ดานแฟช่ัน และการ
ทองเที่ยว เซี่ยงไฮจงึนับเปนความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือไดวาเซ่ียงไฮเปน
สัญลักษณของจีนยคุใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย   

 
 นําทานเย่ียมชม ศูนยหยก อัญมณีลํ้าคา เคร่ืองประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะ

เช่ือวาใส แลวจะชวยป�องกันอันตรายได ใหทานไดเลือกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวมงคลทีม่ีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   
นําทานชม วัดพระหยกขาว ต้ังอยูบนถนนอานเหยี่ยนในเขตผูถอ กลางเมอืงเซี่ยงไฮ 
เปนวดัศูนยรวมจติใจของชาวพุทธใน เซ่ียงไฮ และเปนวดัทีนั่กทองเที่ยวเขานมัสการ
เปนจํานวนมากที่สดุของเมืองเซี่ยงไฮ ภายในวดัมีพระพุทธรูปปางน่ังทัง้ 2 องค สลัก
จากหยกทัง้แทง แสงสวางและแสงสะทอนของหยกขาวน้ันทําใหองคพระพุทธรูปมีความ
งดงามสวางเจิดจายิ่งขึ้น องคพระพุทธรูปปางน่ังมคีวามสูง 190 เซนติเมตร และ หุม
ดวยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถอืศีลอดอาหารและตรัสรูแจง
พระพทุธเจา สวนพระพทุธรูปปางไสยาสน มคีวามยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียง
ดานขวาและหนุนพระเศียรดวยพระหัตถขวาและพระหตัถซายวางบนขาดานซาย 
ลักษณะเชนน้ีเรียกวา ปรินิพพาน ใบหนาน่ิงสงบแสดงถงึ สันติสุข ของพระศากยมุนี 
เมื่อคร้ังทานไดจากโลกน้ีไป ภายในวดั ยังมีพระนอนองคอื่นๆ ซึ่งมคีวามยาว 4 
เซนติเมตร ซึง่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศสงิคโปร โดยเจาอาวาสองคที่สิบ ในป ค.ศ.
1989 มากกวาน้ียังมีภาพวาดโบราณ และคมัภีรพระไตรปฎก จดัวางไวอีกสวนของวดั 



 

 

ถึงแมวาประวติัของพระหยกขาวจะไมยาวนาน ความเกาแกและสถาปตยกรรมแบบ
เรียบงายทําใหวดัแหงน้ีมคีวามโดดเดนและไมอาจเลียนแบบได ในเมืองทันสมัยเชนน้ี    

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเย่ียมชม ศูนยผาไหม ผลติภัณฑที่ทาํจากไหม ไมวาจะเปนเสื้อผา ผาพันคอ 

ฯลฯ ชมวธิีการนําเสนไหมออกมาผลติเปนสินคาทัง้ใชเคร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรัง
แฝดเพื่อมาทาํไสนวมผาหมไหม เหมาะกับการซ้ือเปนทัง้ของฝากและใชเอง  
นําทานสู ตลาดเฉินหวงัเม่ียว หรือที่เรียกกันวา ศาลเจาพอหลกัเมือง เคยต้ังอยูใจ
กลางเมืองเกา ซึง่ไดกลายเปนศูนยรวมสินคาและอาหารพื้นเมืองทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ
ของชาวเซี่ยงไฮซึ่งมกีารผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันไดอยางลงตวั ซึง่เปนยาน
สินคาราคาถกูทีม่ช่ืีออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

 
 นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวนัตกของแมน้ําหวงผูมคีวามยาวจากเหนือ

จรดใตถงึ4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดช่ือวา “พิพธิภัณฑนานาชาติ” ถือเปน
สัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทัง้ถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สาํคญั แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทั้งการ



 

 

ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนทีต้ั่งของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ เปนตน นําทานน่ัง 
รถไฟอุโมงเลเซอร ลอดอโุมงคใตแมน้ําหวงัผู ซึ่งเปนอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา 
9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแตงดวยไฟเลเซอรเปนรูปตางๆ 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ กุงมังกร) 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS  HONGQIAO  HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 

4 ดาว 

วันที่ 5 
ศูนยสมุนไพรจีน – ศูนยผลิตภณัฑยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks 
Roastery Roastery – เซี่ยงไฮ (สนามบนิเซี่ยงไฮผูตง)  – กรงุเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
  จากน้ัน ชมศูนยสมุนไพรและคนควายาแผนจีนโบราณ เป�าซูหลิง หรือในช่ือวา ยา

บัวหมิะ ยาประจาํบานที่มช่ืีอเสียง ชมวดีีทศันและฟงพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพร
จีนแตละชนิด และนําทานเขาชมศูนยผลิตภณัฑยางพารา สินคาแปรรูปที่ไดรับความ
นิยมในปจจุบัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 จากน้ันนําทานสู ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู ( Nanjing Lu) เปนถนนที่เกาแกของ

เซ่ียงไฮสรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ. 1851 ถือวาเปน walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ความยาวถงึ 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูดวยหินออน และมีลวดลายเซรามกิสวยงาม 2 
ฝากฝم�งของนานจงิลู เปนที่ต้ังของรานคามากมาย มทีั้งรานขายเส้ือผาแฟช่ัน รานขาย
ของที่ระลกึ รานอาหาร ภตัตาคารหรู รานจวิเวลร่ีช่ือดัง ทัง้รานที่เปนของคนจีนทองถิ่น 
และของตางชาติ รานฟาสตฟู�ด มต้ัีงแต ราน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza 
Hut รานไอศครีม  



 

 

 
 นําทานสูราน  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมในเซ่ียงไฮ ใหญกวา

สาขาปกติ 300 เทา สําหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิง่เปดใหบริการในเซี่ยง
ไฮใหมหมาดเมือ่วนัที่ 6 ธ.ค.ทีผ่านมาน้ี สาขาน้ีนอกจากความยิ่งใหญอลงัการแลว ยงัมี
บารจิบกาแฟที่ยาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟตุ  ขึน้แทนเปนสาขาทีม่ีบารจิบกาแฟยาวที่สดุ
ในโลกของ Starbucks ลกูคาสามารถมาชมการค่ัวกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของ
กาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดืม่ตางๆ กวา 100 เมนู รวมทัง้เคร่ืองดืม่ทีม่ีเฉพาะสาขาน้ี
แหงเดียวเทาน้ัน 

 

 
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบนิเซี่ยงไฮผูตง 
21.40 น. ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA805 (บรกิารอาหารบนเครื่อง) 
01.20+1 
น. 

เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร : หังโจว ผูโถวซาน หนานไหกวนอิม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอรไชนา 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(เสรมิเตยีง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 
พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 20-24 ก.พ.63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที่ 05-09 มี.ค.63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที่ 12-16 มี.ค.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที่ 19-23 มี.ค.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที่ 26-30 ม.ีค.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที่ 23-27 เม.ย.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที่ 07-11 พ.ค.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที่ 21-25 พ.ค.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที่ 28 พ.ค.-01 มิ.ย.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที่ 18-22 มิ.ย.63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที่ 25-29 มิ.ย.63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 8,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดนิทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบนิ (ไมรวมวีซาจนี) 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวซีากรุป ทานละ 1,500 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทาน/ทรปิ 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการ
ทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 



 

 

     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจาํกบั

สายการบินหรือคามัดจาํที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคืนเงินมดัจํา หรือคาทวัร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

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

วีซาแบบหมูคณะ สาํหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับ
พรอมกรุปเทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็น
ขอมูลชัดเจน และรูปถายสแกน1 รูป และตองสงเอกสารลวงหนา 14 วัน
กอนเดินทาง) 
หมายเหต ุหากทางเมืองจีนมกีารประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซา
กรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ทาํใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บเงินเพิ่ม ทานละ 1,800 บาท พรอมเอกสาร
เพิ่มเติมเพือ่ทําการย่ืนคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับย่ืน    
โปรดทราบ  ทีม่คีวามประสงค ยื่นคําขอวีซาจนี แบบหมูคณะ (กรุป) ที่
เคยเดินทางไปในประเทศ.  ดังตอไปน้ีต้ังแต ป 2014 เปนตนมา ไม
สามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองยืน่วีซาจีนแบบเด่ียวเทาน้ัน 
และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทําการ 
 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 
6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 
17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมกีาร
ยกเลิกเดินทาง วีซาจะถกูยกเลิกทันท ีไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
คร้ังอ่ืนๆ ได และการยกเลกิเดินทางไมสามารถคนืเงินคาวีซาไดทกุกรณี 

3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีทีน้ํ่าหนักเกินกวาที่สายการ
บินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกาํหนด 



 

 

4. คาทาํหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซกัรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาต ิเหตุการณไมสงบทางการเมอืง, การประทวง, การนัดหยดุ
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ละจะไมรบัผดิชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบั
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีาร
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จัดบริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 



 

 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษทัฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 

อยางนอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน

ของตัวทานเอง 



 

 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทาํงาน ญาตทิี่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมกีาร
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทาํวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดแูล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทาํบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ

วีซาเขาประเทศจนีดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทตูจีน 

 



 

 

คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษัิท
สามารถขอวซีาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทบัตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานทีแ่ปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑตูจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวซีาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  



 

 

 
[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
  

**สถานทูตจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 



 

 

 
 
 
 
 
 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
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 (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


