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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่21-25 พ.ค. 62 20,888.- 

วนัที ่25-29 ม.ิย. 62 20,888.- 

รำคำ ไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,000 บำท 

(ส ำหรบัลูกคำ้ทีม่ทีะเบยีนบำ้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอืเทำ่น ัน้ 

กรณีลูกคำ้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอื เก็บเพิม่ ทำ่นละ่ 750 บำท) 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 100 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

 

 

 

 

 

บนิตรง !! เชยีงใหม ่  

ซอีำน สสุำนทหำรมำ้จ ิน๋ซ ี 5 วนั 4 คนื   

โดย สำยกำรบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์(3U) 

 รำคำเพยีง 20,888.- 

                     รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 ชม...พพิธิภณัฑส์สุำนจิน๋ซ ี
 ชมสวนฮ ัน่เฉนิหู ชมรปูแกะสลกัจกัรพรรดอิ ัน่อูต่ำ้ต ี ้

 ตืน่ตำตืน่ใจกบัโชวร์ำชวงศถ์งั โชวท์ ีร่วมรวมเร ือ่งรำววถิชีวีติในอดตี 

 ช็อปป้ิงถนนมสุลมิ ถนนสำยอำหำรชือ่ดงั 

 ก ำแพงโบรำณซอีำน ก ำแพงเมอืงยุคเกำ่ทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดในจนี 
 พกั รร. ระดบั  4 ดำว 

 ไมเ่ขำ้รำ้นช็อปป้ิง 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 สนำมบนิเชยีงใหม-่ซอีำน 

19.00 น. คณุะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิเชยีงใหม ่อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ บรเิวณเคำนเ์ตอร ์SICHUAN 
AIRLINES (3U) โดยมีเจา้หนา้ที่ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
21.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงซอีานโดยเทีย่วบนิที ่3U8292 

01.00 น. เดนิทางถงึ ถงึ ท่ำอำกำศยำนเมอืงซอีำน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ีแม่น ้าเว่
ยไหลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคย

เป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทัง้ส ิน้ 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการตดิต่อทางเศรษฐกจิและ
วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเร ิ่มตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มี

โบราณสถานโบราณวัตถเุกา่แกอ่ันล ้าคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของจนี หลงัผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงแลว้ จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

พกัที ่
 พกัที ่Holiday Inn Express Xian North Hotel (4 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่2 ซอีำน-พพิธิภณัฑส์สุำนจ ิน๋ซ(ีรวมรถไฟฟ้ำ)-ผำ่นชมจตัรุสัหอกลอง-ถนนมุสลมิ-โชวร์ำชวงศถ์งั 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิ เขา้ชมสถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมืองซอีาน ทีไ่ดร้ับการประกาศรับรองจากองคก์รยูเนสโกใ้ห ้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ.1987 คอื กองทพัทหำรดนิเผำของกษตัรยิจ์ ิน๋ซ ี(รวม

รถไฟฟ้ำ) น าชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสสุาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิ ิน๋ซฮี่องเต ้
สสุานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนไดขุ้ดคน้พบในปีค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7 ,000 ตัวหุ่นทหารทุกตัวมี
ขนาดเทา่ตวัคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่งกันทุกตัว มีบันทกึว่าสสุานแห่งนี้ใชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 

726,000 คน ใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณทีค่าดว่าเป็น
สสุานของจักรพรรดจิ ิน๋ซ ีปฐมจักรพรรดขิองประเทศจีนทีไ่ดท้รงรวบรวม แผ่นดนิจีนใหเ้ป็นหนึง่เดยีวได ้

ส าเร็จ  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 เชยีงใหม ่– ซอีาน 3U8292 (21.00-01.00น.)   ✈ 

Holiday Inn Express 

Xian North Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
ซอีาน-พพิธิภณัฑส์สุานจิน๋ซ(ีรวมรถไฟฟ้า) -ผ่านชมจัตรุัสหอกลอง
ถนนมุสลมิ-โชวร์าชวงศถ์งั 

🍽 🍽 🍽 Holiday Inn Express 

Xian North Hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

3 สวนพระราชวังตา้หมงิกง-เจดยีห์่านป่าใหญ-่วัดชงิหลง 
🍽 🍽 🍽 Holiday Inn Express 

Xian North Hotel 
หรอืเทยีบเทา่   

4 
เจดยีห์่านป่าเล็ก-พพิธิภณัฑซ์อีาน-ถนนศลิปะซยู่วนเหมนิ 
-สวนฮั่นเฉนิห ู

🍽 🍽 🍽 Holiday Inn Express 
Xian North Hotel 

หรอื เทยีบเทา่ 

5 ก าแพงเมอืงซอีาน-เชยีงใหม่ 3U8291 (18.05-22.00น.) 🍽 🍽 ✈  
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บำ่ย 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้เมอืงซอีาน จากนัน้ผ่านชม จตัรุสัหอกลอง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี 
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมัยราชวงศช์งิไดท้ าการบูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรักษา

รูปแบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลงัคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐาน
อฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ลา่งก่อเป็น
ผนังอฐิและประตทูางเขา้ชัน้ทีส่องและชัน้ทีส่ามเป็นเครือ่งไมห้ลงัคามุงดว้ยกระเบื้องเคลอืบ สรา้งขึน้ในปี

ที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดหิงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของ
ราชวงศห์มงิ ทางเดนิผ่านประตปููดว้ยหนิแกรนติ มคีวามคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้า่นถา่ยรูปเก็บไว ้
เป็นทีร่ะลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น จัตรุัสหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อ

ตรีะฆงับอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจัตรุัส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร ก่อ
ดว้ยอฐิด า มปีระตทูัง้ 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม จากนัน้อสิระชอ็ปป้ิง

ตลำดมสุลมิ ในอดตีนครซอีานถอืเป็นจุดเร ิม่ตน้ของเสน้ทางสายไหม  ทีม่ีการตดิต่อคา้ขายแลกเปลีย่น
สนิคา้และอารยธรรมระหวา่งอาณาจกัรจนีกบัดนิแดนแถบอาหรบั   จงึท าใหช้าวจนีเมอืงซอีานบางสว่นเป็น
ชาวมุสลมิ  ซึง่ไดร้วมตวักนัเปิดรา้นคา้อยู่ทีต่ลาดมุสลมิแห่งนี้ ซ ึง่ทีน่ี่เป็นแหลง่รวมของอาหารพื้นเมืองขึน้

ชือ่หลากชนดิ  รวมถงึรา้นขายของที่ระลกึและรา้นขายผลไมแ้หง้ เช่น พุทรา อนิทผาลัม ลูกพลับ กีวี ่
วอลนัทและถัว่ตา่งๆ    

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นชม  โชวร์ำชวงศถ์งั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมัยราชวงศ ์ถงัทีส่ะทอ้นให ้

เห็นถงึ ความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่่งเรอืงอย่างสงูสดุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พกัที ่Holiday Inn Express Xian North Hotel (4 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่3 สวนพระรำชวงัตำ้หมงิกง-เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ-่วดัชงิหลง 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านชม สวนพระรำชวงัตำ้หมงิกง คอืการขุดพบทีต่ัง้ของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศถ์ัง ตา้หมิ
งกง ถกูสรา้งขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลีซ่ือ่หมงิ ฮ่องเตเ้รอืงอ านาจแห่งราชวงศ์

ถงัในยุคทีน่ครฉางอาน (ซอีาน) รุ่งเรืองสดุๆ เป็นศูนยก์ลางอารยธรรมและศูนยก์ลางการคา้ขายระหว่าง
ประเทศ เชือ่กนัว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต ้ในสมัยราชวงศถ์งัไดใ้ชพ้ระราชวังตา้หมงิกงเป็นทีป่ระทับต่อเนื่อง

มานานนับ 200 ปี กาลเวลาทีผ่ันเปลีย่นหลากยุคหลายสมัยนับพันปี ท าใหไ้ม่มีใครรูว้่า “ตา้หมงิกง” เดมิ
เคยมทีีต่ัง้อยู่ตรงไหน จนมกีารขดุพบแนวทีต่ัง้ก าแพงวังรัศม ี3.2 กโิลเมตรใจกลางนครซอีาน จงึทราบว่า 
“ตา้หมงิกง” ในอดตีจงึมขีนาดใหญ่กว่าพระราชวังแวรซ์ายย ์3 เทา่ มขีนาดใหญ่กว่าพระราชวังตอ้งหา้มกู ้

กงในนครปักกิง่ 4.5 เท่า  และมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเครมลนิถงึ 12 เท่า นี่คือความยิง่ใหญ่ของ
พระราชวังโบราณในสมัยกว่าพันปีของราชวงศถ์งั น าทา่นเขา้ชมในสว่นพพิธิภณัฑ ์ยอ้นรอยประวัตศิาสตร ์

ชมความรุ่งเรอืงดา้นสถาปัตยกรรมโบราณ  

 น าเดนิทางสู ่เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ ่วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงทีส่รา้งข ึน้โดยฮอ่งเตถ้งัเกาจงเพือ่ตอบแทนคณุ

มารดาหลงัจากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถงัซมัจั๋งมาเป็นเจา้อาวาส และแปลพระคัมภรีพ์ระไตรปิฎกทีน่ ามา
จากอนิเดยี พระถังซัมจั๋งไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์่านป่า ข ึน้เพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะ

ของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบอนิเดยี ม ี7 ชัน้  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ วดัชงิหลง หรืออีกชือ่ว่า วดัซอืฟ๋อ เป็นวัดโบราณของเมืองซีอาน และมีเรื่องเล่า

เกีย่วกับที่มาของชือ่วัด  ท่านสามารถชมความงามของภายในวัด รวมถงึช่วงเดอืนมีนาคมท่านจะไดช้ม

ความงามของ ดอกซากรุะทีเ่ปลง่บานภายในบรเิวณวัดแห่งนี้อกีดว้ย 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ Holiday Inn Express Xian North Hotel (4 ดำว) หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่4 เจดยีห์ำ่นป่ำเล็ก-พพิธิภณัฑซ์อีำน-ถนนศลิปะซูยว่นเหมนิ-สวนฮ ัน่เฉนิห ู

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “เจดยีห์่ำนป่ำเล็ก”สรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่8 มคีวามสงู 46 เมตร พังทลายลงหลังจากสรา้งได ้

ประมาณ 800 ปีใหห้ลัง เนื่องจากเกดิแผ่นดนิไหวรุนแรง 

หลังจากนั้นจึงมีการบูรณะสรา้งขึน้ใหม่  ในปลายทศวรรษ 

1970 และในตน้ทศวรรษที ่1990 อยู่ห่างจากตวัเมอืงซอีานไป

ทางตอนใตร้าว 2 กโิลเมตร โดดเด่นดว้ยเจดยีส์งู 13 ชัน้ เดมิ

มี 15 ชัน้ แต่ยอดเจดีย์หักพังจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ และ

ยังคงร่องรอยนัน้ไวอ้ยู่ ภายในบรเิวณมี Xian Museum เป็น 

พพิธิภณัฑซ์อีำน ทีร่วบรวมโบราณวัตถทุีข่ดุคน้พบจากสสุานโบราณและของเกา่จากพืน้ทีต่า่งๆ รอบฉาง

อานนับแสนชิน้ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นอสิระชอ็ปป้ิง ถนน ศลิปะซูย่วนเหมนิ ใหท้่านไดช้มบรรยากาศและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 
และน าทา่นชมสวนฮั่นเฉนิหู ซ ึง่เป็นสวนสาธารณะทีม่ทีะเลสาบและรูปแกะสลกัจักรพรรดอิั่นอู่ตา้ตี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่Holiday Inn Express Xian North Hotel (4 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่5 ก ำแพงเมอืงซอีำน-เชยีงใหม ่  

เชำ้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชม ก ำแพงเมอืงซอีำน (Xian City Wall) เมื่อสมัยราชวงคห์มงิประมาณ600กว่าปีเป็น

ก าแพงเมอืงโบราณทีส่มบูรณ์ทีส่ดุของประเทศจีนทีห่ลงเหลอือยู่ในปัจจุบันก าแพงเมืองซอีานเป็นมรดก
ล ้าคา่ช ิน้หนึง่ทีร่าชวงศห์มงิสรา้งใหล้กูหลานก าแพงสรา้งดว้ยสว่นผสมของผงปูน ดนิและอฐิ ประสานดว้ย

ขา้วเหนียวและน ้าตาลมคีวามยาวโดยรอบ13กโิลเมตรบนก าแพงเป็นทางเดนิกวา้ง12x14เมตรผนังก าแพง
ดา้นนอกมชีอ่งยงิธนู5894ชอ่งนอกก าแพงมคีเูมอืงลอ้มรอบก าแพงเพือ่ป้องกนัขา้ศกึอีกชัน้บรเิวณก าแพง
ท าสนามหญา้และสวนสาธารณะลอ้มเมอืงทีส่วยงามและเป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองทางเดนิบน

ก าแพงสามารถจัดกจิกรรมไดห้ลายอย่างมกีารจัดวิง่มนิมิาราธอนและการแสดงโคมไฟทกุปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.05 น.  ออกเดนิทางสู ่สนำมบนิเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ SICHUAN AIRLINES ( 3U ) เทีย่วบนิที ่

3U8291 

22.00 น. ถงึทา่อากาศยานเชยีงใหม่โดยสวัสดภิาพทกุทา่น 
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เทีย่วครบสตูร !! เชยีงใหม ่ซอีำน สสุำนทหำรมำ้จ ิน๋ซ ี 5 วนั 4 คนื  

โดย สำยกำรบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์(3U) (GO1CNXXIY-3U003) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่21-25 พ.ค.62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 14,888.- 

วนัที ่25-29 ม.ิย. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 14,888.- 

***  รำคำทำรก [อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั] รบกวนตดิตอ่เจำ้หนำ้ที*่** 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,000 บำท*** 

*** รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถรวม 100 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

 สว่นหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิและควำมพงึพอใจของทำ่น *** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ
เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 



                             GO1CNXXIY-3U006         6 จ ก 9 
 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม่) ผูย้ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลิ าเนาในทะเบยีนบา้นดงัตอ่ไปนี้ 1. เชยีงใหม ่2. 

เชยีงรำย 3. นำ่น 4. พะเยำ 5. แพร ่6.ล ำปำง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล ำพูน9. อตุรดติถ ์10. ตำก 11.

พษิณุโลก 12.สุโขทยั กรณีลกูคา้ทีไ่ม่ไดม้ภีมูลิ าเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รุงเทพฯ 

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 750 บาทจากราคาทวัร ์และไม่รวมคา่ใชจ้่ายในการจดัสง่เอกสาร) 

2. กระเป๋าเดนิทาง 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย
การบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี
ฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 240 หยวน / ทา่น / ทรปิ  

สว่นหัวหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น  
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก
ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 
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11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้ 2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้
ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
 
8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 
10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  
5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
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6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,775 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

RELATION......................................................................................................................... 

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

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


