
            GO1DSN-3U003     หนา้ 1 จาก 9 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 14 – 19 เม.ย. 62 33,888 

วนัที� 24 – 29 พ.ค. 62 32,888 

วนัที� 12 – 17 พ.ค. 62 31,888 

 

มองโกเลยีใน ดนิแดนแหง่ทุง่หญา้ 
6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 

 

 เร ิ�มตน้เพยีง 31,888.- 
รายการทัวร+์ตั�วเครื�องบนิ 

 

• เที�ยวเต็มอิ�ม ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 
• สมัผัสวถิชีวีติชนพื.นเมอืงมองโกเลยีในอยา่งใกลช้ดิ ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ 
• สนุกสนานกับกจิกรรมทะเลทราย สวนทะเลทราย เนนิทรายเสี�ยงซาวาน 
• เยี�ยมชมสสุานมหาบรุษุ เจงกสีขา่น  
• ชมวดัเกา่แก ่อารามอูต่ังเจา ผสมผสามระหวา่งทเิบตและมองโกลอยา่งสวยงาม 
• พเิศษ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักที�กระโจมสไตลม์องโกล 1 คนื  
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,650 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลกูคา้ 

ราคานีBสาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัBน! 
รายการนีBพกัหอ้งละ 2 ทา่นตอ่หนึ�งหอ้งเทา่น ัBน/ ไมม่หีอ้งเตยีงเสรมิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) (17.30-22.00) 
15.00 น. พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์E สายการบนิเสฉวน 

แอรไ์ลน์(3U) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดนิทางใหก้บัทกุทา่น พรอ้มรบัอาหารกลอ่งสําหรบัมืBอเชา้ในวนัถดัไป 

17.30 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� 3U8146   
22.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิตู ซึ�งเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตั .งอยู่บรเิวณลุ่มแม่นํ.าหมนิ ใจกลาง

มณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภูมอิากาศที�เหมาะสมต่อการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นที�อบอุน่ ฤดหูนาวที�ไมห่นาวนัก และมปีรมิาณความชื.นสงู ประชากรเมอืงเฉงิตู
มรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทั .งศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 
และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั.นนําท่าน
ออกเดนิทางสูโ่รงแรมที�พัก 

  พกัที� HANGKONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(โรงแรมใกลส้นามบนิ เพื�อความสะดวกในการตอ่ไฟลท)์ 

วนัที� 2 เฉงิต(ุสนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) – เออรด์อส(สนามบนิ เออรด์อส เออรจ์นิ โฮโร)(12.55-15.00) 
– สสุานเจงกสิขา่น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง ณ โรงแรม   
 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฉงิต ูเช็คอนิและโหลดสมัภาระ เดนิทางสูเ่มอืงโฮฮอต 
12.55 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเออรด์อส โดยเที�ยวบนิที� 3U8969  
15.00 น. เดนิทางถงึเมอืง เออ๋เออ่ตวัซอื หรอืที�รูจั้กอกีชื�อ คอื เออรด์อส (Erdos) ตั .งอยูภ่าคตะวันตกเฉียงใตข้อง

เขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน ทางทศิใตต้ดิกบักําแพงเมอืงจนีโบราณ มพีื.นที�ตดิตอ่กบัมณฑลซานซี

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) 
(17.30-22.00)   ✈ Hangkong Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

2 เฉงิต(ุสนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) – เออรด์อส(สนามบนิ เออรด์อส เออรจ์นิ 
โฮโร)(12.55-15.00) – สสุานเจงกสิขา่น  

BOX 

SET ✈ �  
HOWARD JOHNSON 

ORDOS หรอืเทยีบเทา่ระดับ 
5 ดาว 

3 เมอืงเปาโถว – เนนิทรายเสยีงซาวาน – เมอืงเปาโถว  �  �  �  SHANGRI-LA BAOTOU 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

4 เปาโถว – อารามอูต่งัเจา – วดัเหมย่ไตเ้จา – ทุง่หญา้ซลีา่มูเ่หรนิ �  �  �  
MONGOL YURT หรอื

เทยีบเทา่ กระโจมสไตล ์มอง
โกล 

5 
กจิกรรมพื.นบา้นมองโกล – โฮฮอต – ศนูยผ์ลติภัณฑน์ม –โฮฮอต
(สนามบนิโฮฮอตไป๋ถา่) -  เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) (19.40-
22.25) 

�  �  
�  

✈ 
FELTON GLORIA  HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

6 ถนนคนเดนิจงิหลี�  – เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) – กรุงเทพฯ
(สนามบนิสรุรณภมู)ิ(14.40-16.35) �  �  ✈  
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และเขตปกครองตนเองชนเผา่หยุหนงิเซี�ย ประชากรหลักคอืชนเผ่ามองโกล เมอืงออรด์อสเป็นอกีเมอืง
ที�มปีระวัตยิาวนานและมแีหลง่อารยะธรรมของมนุษยโ์บราณเกา่แกอ่กี ตัวเมอืงตั .งอยูบ่รเิวณโคง้นํ.าเออร์
ดอส ลอ้มรับโดยแมนํ่.าฮวงโห ตัวเมอืงจงึมคีวามชุม่ชื�น อกีทั .งยงัเอื.อตอ่การเกษตรอกีดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 

จากนั.นนําทา่นเขา้ชม สสุานเจงกสิขา่น (Mausoleum of Genghis Khan) สสุานมหาบรุษุแหง่สงคราม
ทะเลทรายที�มชี ื�อเสยีงกอ้งโลก โดยสุสานนั.นตั .งอยูบ่รเิวณทุ่งหญา้กันเต๋อลี�อําเภออจีนิฮั�วลั�ว บนเนื.อที� 
1,500 ตารางกโิลเมตร สุสานยังเป็นที�ตั .งของหอที�ระลกึเจงกสีข่านรูปทรงแปดเหลี�ยมสูง 20 เมตร
หลังคาสรา้งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสเีหลอืงและสนํี.าเงนิแวววามภายในมรีูปปั.น
ของเจงกสีขา่นและรปูที�แสดงชวีประวัตขิองเจงกสีขา่นโครงสรา้งหลักของสสุานเป็นอาคารทรงกระโจม
แบบมองโกลหลังใหญ่ 3 หลังเชื�อมดว้ยทางเดนิยาวอาคารหลักหลังใหญ่ที�ตั .งอยูต่รงกลางมรีูปปั.นหนิ
ออ่นของเจงกสิขา่นในท่านั�งสงู 4 เมตรสรา้งขึ.นเพื�ออนุสรณ์ระลกึถงึมหาบรุุษผูย้ ิ�งใหญ่สว่นดา้นหลังรูป
ปั.นเป็นรปูแผนที�อาณาเขตอนักวา้งใหญไ่พศาลของราชวงศห์ยวนสว่นอาคารทางตะวันออกเป็นที�ตั .งโรง
ศพของภรรยาและลูกชายคนที� 4 และอาคารตะวันตกเป็นที�จัดแสดงอาวุธคู่กายของเจงกสิขา่นตลอด
การเดนิทางยาวที�เชื�อมตอ่ระหวา่งอาคารมภีาพเขยีนสปีนูเปียกหรอืเฟรสโก เล่าเรื�องราววถิชีวีติของเจง
กสิข่านและกุบไล่ข่านหลานชายของนักรบบนหลังมา้ผูย้ ิ�งใหญ่แห่งมองโกลเช่นเดยีวกับเจงกสิข่าน
ดา้นหลังของอาคารหลักหลงัใหญย่งัเป็นที�ตั .งของโลงศพ 3 โลงคลมุดว้ยผา้ตว่นสเีหลอืงซึ�งวา่กนัวา่เป็น
โลงศพของเจงกสิขา่นและภรรยาทั .ง 3 ดว้ย   

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมน ูเมนปิูB งยา่ง  
  พกัที� HOWARD JOHNSON ERDOS หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
วนัที� 3 เมอืงเปาโถว – เนนิทรายเสยีงซาวาน – เมอืงเปาโถว 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเปาโถว ระหว่างทางใหท้่านสัมผัสกับเมอืงพศิวงเออรด์อส ชมเมอืงใหญ่อัน

แสนอา้งวา้ง  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  นําทุกท่านออกเดนิทางสู่เมอืง เปาโถว จากนั.นนําท่านสนุกกับกจิกรรมบน เนนิทรายเสี�ยงซาวาน 

ตั .งอยูใ่นเขตทะเลทรายคูบฉีู KUBUQI เป็นทะเลทรายที�ทอดตัวยาวถงึ 400 กโิลเมตร จากตะวันตกไป
ยงัตะวันออกและมคีวามกวา้งถงึ 50 กโิลเมตร และใหญ่ตดิ 1 ใน 3 สามของทะเลทรายที�ใหญ่ที�สดุใน
จนี ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสนุกกบักจิกรรมอนัหลายหลายตามอัธยาศัย เชน่ ขี�อฐูชมทะเลทราย เล่นสไล
เดอรบ์นเนนิทรายที�มคีวามสงู 110 เมตร ชนั 45 องศา นั�งกระเชา้ลอยฟ้า หรอืจะเดนิเล่นในทะเลทราย 
(รวมถุงเทา้ป้องกันทรายคนละหนึ�งชุด) นั�งรถ 4WD ลุยทะเลทราย (กจิกรรมขา้งตน้รวมอยู่ใน
รายการทวัร ์ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
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   พกัที� SHANGRI-LA BAOTOU หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
วนัที� 4 เปาโถว – อารามอูต่งัเจา – วดัเหมย่ไตเ้จา – ทุง่หญา้ซลีา่มูเ่หรนิ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 เยี�ยมชม อารามอู่ตงัเจา เป็นอารามพุทธนิกายทเิบตที�มขีนาดใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งของเขตปกครอง

ตนเองมองโกเลียใน อู่ตังเจาเป็นชื�อภาษามองโกล หมายถงึ อารามตน้หลวิ ซึ�งเป็นตน้ไมท้ี�ข ึ.นอยู่
มากมายบรเิวณหบุเขาใกลว้ัดอุด่ังเจาอารามแห่งนี.สรา้งดว้ยความสถาปัตยกรรมแบบทเิบตประกอบดว้ย
หมูอ่าคารสขีาวบนเนนิเขาสเีขยีวตามหลัก ฮวงจุย้ซ ึ�งทําใหอ้ารามมคีวามสวยงามน่าเกรงขามและแลดู
ยิ�งใหญภ่ายในอาคารหลักประกอบดว้ยหอ้งโถง 6 หอ้งไดแ้กห่อสวดมนตสํ์าหรับพระลามะปพูื.นดว้ยพรม
แดงทั .งหอ้งผนังหอ้งมภีาพวาดเล่าเรื�องราวทางพุทธศาสนาและประดษิฐานพระสังกัจจายสําหรับกราบ
ไหวบ้ชูาเก็บรวบรวมพระสตูรและคัมภรีท์างศาสนาเพื�อการศกึษาในอารามแห่งนี.ประดษิฐานพระพุทธรูป
โพธสิัตวโ์ดยมรีูปปั.นพระโพธสิัตวท์ี�ม ี9 เศยีร 34 แขน 16 เทา้ เป็นสิ�งเคารพที�มชี ื�อเสยีงที�สดุในหอ้งนี.
นอกจากนี.ยงัมอีาคารที�พักสงฆ ์มากกวา่ 2,000 หลัง  

 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั.นนําท่านเขา้ชม อารามเหมย่ตา้ยเจา เป็นวัดพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างทเิบต

และมองโกเลยี สรา้งขึ.นหลังจากที�ราชวงศห์ยวนถูกโค่นลม้โดยจูหยวนจาง หรอื จักรพรรดหิมงิไท่จู่ ผู ้
กอ่ตั .งราชวงศห์มงิ หลังจากที�ไดร้วบรวมชนเผ่ามองโกลที�กระจัดกระจายกันแลว้ ขา่นแห่งโฮฮอต ซึ�ง
ปกครองอาณาเขตตั .งแต ่ทะเลทรายโกบ ีจรดที�ราบชงิไหแ่ละทเิบต ก็ไดส้รา้งเมอืงขึ.นมาใหม ่ในบรเิวณ
เมอืงเปาโถวในปัจจบุนั ซึ�งทา่นขา่นก็ไดทํ้าการสรา้งวัดเหมย่ตา้ยเจาขึ.นมาในยคุนี.เชน่กนั จากนั.นนําทา่น
ออกเดนิทางสู ่ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ นําทา่นเขา้พักกระโจมสไตลม์องโกล 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมน ูเนืBอยา่งแบบมองโกล 
   พกัที� MONGOL YURT หรอืเทยีบเทา่ (ที�พกัแบบกระโจมมองโกล)  

 
วนัที� 5 กจิกรรมพืBนบา้นมองโกล – โฮฮอต – ศนูยผ์ลติภณัฑน์ม –โฮฮอต(สนามบนิโฮฮอตไป๋ถา่) -  

เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม เมนอูาหารเชา้แบบมองโกล  
 สนุกกบัการละเล่นพืBนเมอืงของชาวมองโกล สัมผัสกับวถิีชวีติความเป็นอยู่อันเรียบง่ายอสิระไร ้

กฎเกณฑ ์ชมที�อยูอ่าศัยแบบกระโจมของชาวบา้นที�สะดวกสบายในการเคลื�อนยา้ยและเหมาะสมกับการ
ประกอบอาชพีเลี.ยงสตัวท์ี�ตอ้งเรร่อ่นรอนแรมไปตามทุง่หญา้อนัอดุมสมบรูณ์อยูต่ลอดเวลา  
 
หมายเหต ุ: ทา่นสามารถเลอืกซืBอออปช ั�น กจิกรรมในทุง่หญา้ได ้
 ขี�มา้มองโกล (สงวนสทิธิuสําหรับผูท้ี�อายุไม่เกนิ 60 ปีและไม่มปัีญหาเกี�ยวกับกระดูกสันหลังเท่านั.น) 
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หรอืหากทา่นที�ไมส่ะดวกขี�มา้ สามารถนั�งรถมา้ไดร้าคาเดยีวกัน (ความจุคันละประมาณ 
4-6 คน)  

  ราคาในการขี�มา้ข ึBนอยูก่บัระยะทางดงันีB 
1. กระโจมชาวบา้นเลี.ยงสตัว ์+ เขตอนุรักษ์ทุง่หญา้เลี.ยงสตัว ์ทา่นละ 380 หยวน 
2. เจดยีส์กัการะเทพเท็งกรยี ์+ กระโจมชาวบา้นเลี.ยงสตัว ์+ เขตอนุรักษ์ทุง่หญา้เลี.ยงสตัว ์ทา่นละ 480  
    หยวน 
3. เขตทุง่หญา้ชุม่นํ.า + เจดยีส์กัการะเทพเท็งกรยี ์+ กระโจมชาวบา้นเลี.ยงสตัว ์+ เขตอนุรักษ์ทุง่หญา้ 
    เลี.ยงสตัว ์ทา่นละ 580 หยวน 
4. แมนํ่.าซลีา่มูเ่หรนิ + เขตทุง่หญา้ชุม่นํ.า + เจดยีส์กัการะเทพเท็งกรยี ์+ กระโจมชาวบา้นเลี.ยงสตัว ์+  
   เขตอนุรักษ์ทุง่หญา้ เลี.ยงสตัว ์ทา่นละ 680 หยวน 
 
จากนั.นนําท่าน ชมศูนยผ์ลติภณัฑน์ม อันขึ.นชื�อของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เลือกซื.อ
ผลติภณัฑข์องฝาก 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ ทานที�ภตัตาคาร เตอ๋ซุน่ ที�ดงัที�สดุในมองโกเลยีใน  
 นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงโฮฮอต  จากนั.นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโฮฮอตไป๋ถา่  
19.40 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ุโดยเที�ยวบนิที� 3U8550  
22.25 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูจากนั.นนําทา่นเชค็อนิเขา้สูท่ี�พัก 
   พกัที�  FELTON GLORIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 
วนัที� 6 ถนนคนเดนิจงิหลี�  – เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุรรณภูม)ิ(14.40-

16.35) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 เดนิทางสู ่แหล่งชอ้ปปิ.ง ถนนโบราณจิ�งหลี� เป็นถนนคนเดนิที�รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็น

อยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซื.อไดต้ามอธัยาศัย  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
14.40 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� 3U8145   
16.35 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิuภาพ 

 

 

  
 

 
 

 เฉงิต ูมองโกเลยีใน ดนิแดนทุง่หญา้  6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์
(GO1DSN-3U003)   
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัdวทา่นละ 

วนัที� 14 – 19 เม.ย. 62 33,888.- 33,888.- 5,900.- - 

วนัที� 24 – 29 พ.ค. 62 32,888.- 32,888.- 5,900.- - 

วนัที� 12 – 17 ม.ิย. 62 31,888.- 31,888.- 5,900.- - 

ราคาเด็กทารก อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั 8,900 บาท  
(ราคานีBรวมรายการทวัร ์+ต ัdวเครื�องบนิ +วซีา่) 

 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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1.  การเดนิทางในแตล่ะครั .งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ.นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั .ง เพื�อ

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทั .งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั .งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิu เก็บคา้ใชจ้า่ยทั .งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ั .งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั.นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ.นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีBรวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั .นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื.อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี.ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี.ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ.ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนีBไมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ.าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบเดี�ยว 4 วันทําการ (1,650 บาท) 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
 กรณีที�ผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิuที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี. เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ.นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํา
รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ.นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิuและจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ.น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี.เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั .งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี.อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี.คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ.น บรษัิทฯ สงวนสทิธิuที�จะปรับราคา
ตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั.นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิuในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั .งสิ.นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั.น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั .งสิ.น แต่ทั .งนี.ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิuการจัดหานี.โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิu ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ.น  

11. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั .ง มเิชน่นั.น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั .งสิ.น 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี. ** 
-ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
-ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ.ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื.นหลังขาวเทา่นั.น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ.นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื.อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื.อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ.มเห็นฟัน มองเห็นทั .งใบหนา้รวมถงึใบหทูั .ง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั.นกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
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 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบัน ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิต่อไดใ้น
กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวซีา่ ดังนั.นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิuของสถานทตู และบางครั .งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นั.น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  100 บาท ยกเวน้แคนาดา บราซลิและอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ.ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พื.นหลังขาวเทา่นั.น**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ.นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื.อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื.อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ.มเห็นฟัน มองเห็นทั .งใบหนา้รวมถงึใบหทูั .ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีB 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริ.นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนื�องจากสภาวะนํ.ามันโลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ.น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ.ามันขึ.นในอนาคต ซึ�งทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิuเก็บคา่ภาษีนํ.ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนีB** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัBงหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    

�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 
ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ัBงนีBเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นีB  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


