


 

  

CHINA 
เส ิน่หยาง ภเูขาสวรรคฉ์างไป๋ซาน ถ า้หนิเป่ินซ ี

โดยสายการบนินกสกูต๊  

7 วนั 5 คนื 

ไฮไลทท์วัร ์….เส ิน่หยาง 
• ชมอทุยานฉางไป๋ซาน ภเูขาสวรรค ์บนเสน้แบง่ชายแดน จนี – เกาหลเีหนอื 
• ลอ่งเรอื ชมสระน ้ามรกต งดงามดั่งนยิาย 
• ถ ้าหนิงอกเป่ินซ ีอายกุวา่ 1 ลา้น 5 แสนปี 

• เทีย่วพระราชวงัเสิน่หยางกูก้ง พระราชวงัอันดับ 2 ของเผา่แมนจ ู 

 



รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ (ดอนเมอืง)     

2 
กรงุเทพ – เสิน่หยาง – พระราชวังเสิน่หยางกูก้ง –- 
ถนนคนเดนิจงเจยี ✈ 🍽 🍽 

SHENYANG HOLIDAY INN 
EXPRESS  หรอืเทยีบเทา่ระดับ 
4 ดาว 

3 
เสิน่หยาง - ศนูยผ์ลติภณัฑท์อ้งถิน่ตงเป่ย – สวน
สตัวก์ว้ยพอ – เดนิทางสูเ่มอืงจีห๋ลนิ 🍽 🍽 🍽 

JILIN HENGYANG HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 
ชมภายนอกโบสถค์าทอลกิ จีห๋ลนิ – สวนเป่ยซาน – 
ภาพวาดขนนก – จตัรัุส Century Square – ชมววิ
แมน่ ้าซงเจยีง - เดนิทางสูเ่มอืงฉางไป๋ซาน 

🍽 🍽 🍽 
CHANGBAI MOUNTAIN 
YULUQUAN HOLIDAY HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 
ฉางไป๋ซาน – น ้าตกฉางไป๋ – สระมรกต – บอ่น ้าพุ
รอ้นจีห้ลง - เดนิทางสูเ่มอืงทงฮวั  🍽 🍽 🍽 

TONGHUA MONFORD 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 
ดาว 

6 
ฉางไป๋ซาน –เดนิทางสูเ่มอืงเป่ินซ ี-  อทุยานเป่ินซ ี
– ถ ้าหนิเป่ินซ ี– เดนิทางสูเ่มอืงเสิน่หยาง  🍽 🍽 🍽 

SHENYANG HOLIDAY INN 
EXPRESS  หรอืเทยีบเทา่ระดับ 
4 ดาว 

7 เสิน่หยาง – กรงุเทพฯ 🍽 ✈   

 
หมายเหต ุ:  ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เดีย่ว) 1,500 บาท ** 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และทปิคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ  
**กรณีลกูคา้เดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น  เก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ** 

 
  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 4 – 3 

ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง 

ท ัง้ขาไป – ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 20 กก. 

 

X 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  
22.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารอาคาร 1 สายการบนินก สกูต๊ (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
กรงุเทพ – เส ิน่หยาง – พระราชวงัเสิน่หยางกูก้ง – ถนนคนเดนิจงเจยี  
02.20 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หยาง โดยสายการบนิ นก สกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW878 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
08.50 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิมืองเสิน่หยาง (Tao Xian International) หรอืทีม่ชี ือ่เรียกในภาษาแมนจูว่า มุคเดน ซึง่เป็น

เมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ ปัจจุบันเป็นหนึง่ในเมอืงอุตสาหกรรมทีใ่หญ่และมคีวามส าคัญทีส่ดุ นอกจากนัน้ยังเป็น



ศนูยก์ลางการคมนาคมทางภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหรอืตงเป่ยของจนี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นทีย่วชม พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง โบราณสถานจากสมัยตน้ราชวงศช์งิ ทีไ่ดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างด ี
และมลีักษณะคลา้ยคลงึกันมากกับพระราชวังหลวงทีก่รุงปักกิง่ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1625 ภายหลังจากทีร่าชวงศแ์มนจูได ้

สถาปนาใหเ้สิน่หยางเป็นราชธานี ประกอบดว้ยต าหนักใหญ่นอ้ยกวา่ 300 หอ้งบนพืน้ทีก่วา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลัง

จากทีร่าชวงศห์มงิถูกโค่นลม้ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ไดส้ถาปนาราชวงศช์งิขึน้ ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ทีก่รุง
ปักกิง่ และใชเ้สิน่หยางเป็นเมอืงหลวงแห่งทีส่อง รวมทัง้ใชพ้ระราชวังแห่งนี้เป็นทีป่ระทับขององคจ์ักรพรรดเิมือ่ครัง้เสด็จ

เยอืนทางเหนือ จากนัน้น าท่านอสิระ ช็อปป้ิงถนนคนเดนิจงเจยี ในอดตีเคยเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟแห่งแรกของเมอืง 
เคยเป็นเสน้ทางขนสง่ยทุธภัณฑแ์ละทหารในสมัยสงคราม ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของทีท่ าการธนาคารและหา้งรา้นตา่งๆ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั SHENYANG HOLIDAY INN EXPRESS  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เส ิน่หยาง - ศนูยผ์ลติภณัฑท์อ้งถิน่ตงเป่ย – สวนสตัวก์ว้ยพอ – เมอืงจีห๋ลนิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านแวะ ศูนยผ์ลติภณัฑท์อ้งถิน่ตงเป่ย ใหท้่านเลอืกชมสนิคา้ทอ้งถิน่ ต่างๆ โดยเฉพาะสมุนไพรอันมชีือ่เสยีง ทีม่ี
สรรพคุณโดดเด่น จากนั้นน าท่านเขา้ชม สวนสตัวก์ ้วยพอ เป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของจนี ภายในสวนสัตวม์ ีเสอืสายพันธต์่างๆ กว่า 100 ตัว อกีทัง้หมีด า และสัตวใ์กลส้ญูพันธช์นิด
ตา่งๆ ทา่นยังสามารถสมัผัสความน่ารักของเหลา่ลกูเสอืตัวนอ้ยและ ลกูหมวียัซกุซน  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงจีห๋ลนิ มณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจนี เป็นเมอืงอุตสหากรรมทีส่ าคัญของ
จนี มจีดุทอ่งเทีย่วส าคญัและม ีฉางไป๋ซาน มรดกโลกทางนเิวศวทิยาอยุ ่ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั JILIN HENGYANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
โบสถค์าทอลกิจีห๋ลนิ – สวนเป่ยซาน - ภาพวาดขนนก – จตัรุสั Century Square – ผา่น
ชมววิแมน่ า้ซงเจยีง – เมอืงฉางไป๋ซาน  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านชมโบสถค์าทอลกิเมอืงจีห๋ลนิ หรือทีเ่รียกว่ามหาวหิารพระวญิญาณบรสิทุธิ์ โบสถ์ประจ าเมอืงทีโ่ดดเด่นตัง้อยู่

ทางดา้นทศิเหนือของเม่น ้าซงหัว รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธคิ บารอค ประกอบไปดว้ยไปโบสถแ์ละหอระฆังเป็นอาคารก่อ
อฐิทรงโคง้ไม่มคีาน ใหท้า่นอสิระถ่ายรูปภายนอกโบสถ์ จากนัน้น าทา่นชม สวนเป่ยซาน เป็นสวนสาธารณะทีส่ าคัญของจี๋

หลนิ ภายในมศีาลเจา้ สถาปัตยกรรม รูปแบบต่างๆ  เป้นทีพั่กผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืง ในวันหยุดมักมกีารจับกลุ่มเตน้
บลัเลต ์และกจิกรรมตา่งๆ  

เทีย่ง ทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นชม ภาพวาดขนนก อันขึน้ชือ่ของจนี ดว้ยลวดลายอนัวจิติรบรรจง ซึง่ทางการจนีมักมอบใหเ้ป็นของทีร่ะลกึ
แด่เจา้หนา้ที่จากต่างประเทศ  จากนั้นน าท่านชม จตัุรสั Century Square เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน มีพื้นที ่

220,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าซงฮัวเจียงและพิพิธภัณฑ์จี๋หลนิ จุดเด่นของจัตุรัสนี้ คอืรูปปั้นเจดีย์เรือแห่ง
ศตวรรษ สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองวันครอบรอบของการกอ่ตัง้ประเทศจนี ปัจจุบันเป็นทีพั่กผอ่นหย่อนใจของชาวเมอืงจีห๋ลนิ 

จากนัน้น าท่าน ผ่านชมววิแม่น า้ซงเจยีง แม่น ้าสายหลักของเมอืง ทีช่าวบา้นมักจะมาพักผ่อน เป็นประจ า จากนั้นออก

เดนิทางสูเ่มอืงฉางไป๋ซาน  
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั CHANGBAI MOUNTAIN YULUQUAN HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 



 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
ฉางไป๋ซาน – น า้ตกฉางไป๋ - สระมรกต – บอ่น า้พรุอ้นจีห้ลง - เมอืงทงฮวั  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่าน ออกเดนิทางสู ่อุทยานฉางไป๋ซาน เป็นเทอืกเขาไฟทีม่ลีักษณะซับซอ้น และยิง่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศจนี, ดว้ย
ลักษณะธรณีภาคทีเ่ป็นเอกลักษณ์พเิศษ ไม่วา่จะเป็นผวิดนิ ภูมอิากาศ ดนิ พืชทีป่กคลมุผนืดนิ และ ปัจจัยโดยรวมหลายๆ

อยา่งท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนี้เป็นภูเขาเพยีงหนึง่เดยีวในพื้นทีเ่อเชยีตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเ่ป็นพื้นทีเ่ขาสงูและมทีุง่หญา้แบบ

ทนุดรากะจายไปทั่วบรเิวณ ภูเขาฉางไป๋ซานยังไดรั้บการบนัทกึลงกนิเนสบุ๊ควา่เป็นภเูขาไฟทีม่รีะดับความสงูของน ้าทะเลที่
สงูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย. ตามบันทกึประวัตศิาสตร ์จากอดตีจนถงึศตวรรษที ่16 เป็นตน้มาภเูขาฉางไป๋ซานนัน้ไดเ้คยเกดิการ

ระเบดิมาแลว้ถงึ 3 ครัง้,หนิและดนิทรายทีป่ากปลอ่งภูเขาไฟพ่นออกมานัน้ไดท้ับถมกองกนัอยู่รอบๆ บรเิวณปากปลอ่งภูเขา
ไฟ ภายหลังบริเวณรอบๆปากปล่องภูเขาไฟนั้นไดก้ลายเป็นภูเขาและยอดเขาทัง้  16 ลูก มียอดเขา 7 ลูกอยู่เขตพื้นที่

ประเทศเกาหลเีหนือ และ 9 ลูกทีเ่หลอือยู่ในพื้นทีป่ระเทศจนี ภูเขาฉางไป๋ซานอุดมไปดว้ยลักษณะพเิศษในทุกๆ จุด จน
กลายเป็นทวิทัศน์ทีแ่ปลกประหลาดและสวยงาม สระแห่งฟ้านัน้ยังเป็นเสน้แบ่งเขตแดนของประเทศจนีและเกาหลเีหนือ 

และยังเป็นตน้ก าเนดิของแม่น ้าทัง้สามสายไดแ้ก่ แม่น ้าซงฮวา, แม่น ้าถูเหมนิและแม่น ้ายาล ู ภูเขาฉางไป๋ซานใหค้วามรูส้กึ

ทีย่ ิง่ใหญ่ อุดมไปดว้ยทรัพยากร. ระยะห่างจากสระแห่งฟ้าจนถงึดา้นลา่งทีน่ ้าตกไหลลงมาถงึพื้นดนิยังถอืเป็นความตา่งที่
สูงที่สุดในโลกของเหล่าภูเขาไฟทัง้หลายอีกดว้ย จากนั้นชม น ้าตกฉางไป๋ มีความสูง 60 เมตร มีตน้น ้าไหลมาจาก

ทะเลสาบเทยีนฉือ จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงทงฮัว หมายเหต ุ: ในฤดูหนาวน ้าตกฉางไป๋ จะกลายสภาพเป็นธาร
น ้าแข็ง ซึง่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี ทางบรษัิทไมส่ามารถการันตสีภาพอากาศลว่งหนา้ได ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น าทา่นชม สระมรกตพรอ้มลอ่งเรอื สระมรกตเป็นสระน ้าทีร่องรับ น ้าจากฉางไป๋ซาน มคีวามลกึเฉลีย่ 26 เมตร ดว้ยสขีอง
น ้าทีเ่หมอืนกับจิว่จา้ยโกว ท าใหถู้กขนานนามวา่ จิว่ไจโ้กวนอ้ย จากนัน้แวะท่านชม บ่อน า้รอ้นจีห้ลง เป็นน ้าพุรอ้นทีเ่กดิ

จาก ความรอ้นของลาวาใตเ้ทอืกเขา ตัง้อยู่ในเทอืกเขาฉางไป๋ซาน บ่อน ้าพุรอ้นบรเิวณนี้เป็นนับรอ้ยแห่ง มอีุณหภูมคิวาม
รอ้นแตกตต่างกัน ตัง้แต่ 60 องศา จนถงึ 83 องศา ในบ่อน ้าพุรอ้น สามารถลวกไข่ไดภ้ายใน 20 นาท ีเป็นทีร่ ่าลอืกันว่า 

น ้าพุรอ้นจีห้ลง เป็นน ้าแร่จากฉางไป๋ซาน วา่มสีรรพคณุในการรักษาโรคตา่ง ๆ หากไดท้ าการแชน่ ้ารอ้นทีน่ี่แลว้ จะสามารถ
รักษาโรคต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทัง้บรเิวณนี้ยังมสีมุนไพร ชนิดหนึ่ง เรียกว่าหญา้ขวดน ้าพุรอ้น มีสรรพคุณรักษาโรค มี

ชือ่เสยีงในแถบคาบสมทุรเกาหลแีละรัสเซยี จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงทงฮัว 

เย็น ทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก TONGHUA MONFORD HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 
ฉางไป๋ซาน– ถ า้หนิงอกเป่ินซ ี– เมอืงเสิน่หยาง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเป่ินซ ีเมอืงเป่ินซ ีเป็นเขตปกครองพเิศษชาวแมนจู ตัง้อยู่บรเิวณคาบสมุทรเหลยีวตงภูมอิากาศ

หนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นชม ถ า้หนิงอกเป่ินซ ีมอีายุกวา่ 5 ลา้นปี ภายในถ ้ามหีนิงอกหนิยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆ 



นาๆ อกีทัง้ยังมรี่องรอยของมนุษยโ์บราณทีเ่คยอาศัยอยู่ทีน่ี่ ถ ้าหนิงอกเป่ินซเีป็นอทุยานแห่งชาต ิและเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว
ระดับ 5A ภายในถ ้ามคีวามยาวกวา 5,800 เมตร ภายในมแีม่น ้าใตด้นิ ความยาวกวา่ 3 กโิลเมตร ความลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร 

อุณหภูมิน ้ าโดยฉลี่ยทั ้งปี ไม่เกิน 10 องศา ท่านสามารถล่องเรือชมความงดงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติภายในถ ้า
ประกอบดว้ย หนิงอกหนิยอ้ย ม่านหนิ และหนิเสา ทีม่รีูปร่างสวยงามการตา ซึง่มกีารตัง้ชือ่ตามความละมา้ยของผลงาน

ธรรมชาต ิเชน่ น ้าตกตอ้นรับแขก คลืน่ทะเล โคมไฟวเิศษ เจดยีข์า้วโพด ชา้งหยก ภเูขาหมิะ นกยงู ฯลฯ นับรอ้ยจดุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเส ิน่หยาง  

เย็น ทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก SHENYANG HOLIDAY INN EXPRESS  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง 
เส ิน่หยาง – กรงุเทพ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.05 น.  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XW877 

14.40 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดิภ์าพ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

เส ิน่หยาง ภเูขาสวรรคฉ์างไป๋ซาน หนิงอกเป่ินซ ี
7 วนั 5 คนื โดย สายการบนิ นกสกูต๊ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

1ทา่น 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

ทารก 

(ไมเ่กนิ 2 

ขวบ) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

จอยแลนด ์

8-14 พ.ค. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 6,599.- 4,999.- 18,991.- 

29 พ.ค – 4 ม.ิย. 61 26,991.- 26,991.- 26,991.- 6,599.- 4,999.- 18,991.- 

12 -18 ม.ิย. 2561 25,991.- 25,991.- 25,991.- 6,599.- 4,999.- 18,991.- 

26 ม.ิย.  – 2 ก.ค.61 26,991.- 26,991.- 26,991.- 6,599.- 4,999.- 18,991.- 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ** 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 
 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 
Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร์) 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  
9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่
เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 



7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
 กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 100 หยวน รวมเป็น 350 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว แบบธรรมดา 4 วนัท าการ) 1,500 บาท 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 
11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   
3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ
ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry 

ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 
 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ
หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ
การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   



11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน
การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง
นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ
 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 
 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 
 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

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

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


