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บนิตรงเชียงใหม่ เซี่ยงไฮ้  หงัโจว 5 วัน 4 คนื 
เดนิทาง 22-26 ก.ย. 2562 

 

 

 

 

ราคาเพียง 19,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง  
วนัท่ี 1.  เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่ – เซ่ียงไฮ้(สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง) MU206 14.55-20.25 น. 
วนัท่ี 2   เซ่ียงไฮ้ – หงัโจว-ลอ่งเรือทะเลสาบซีห-ูหมูบ้่านใบชา- ศาลเจ้าหลกัเมือง - ถนนโบราณเหอฝังเจีย 
วนัท่ี 3   ร้านผ้าไหม-ตลาดน า้จเูจียเจ่ียว – เซีย้งไฮ้ - ศนูย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ชมย่านซินเทียนตี ้
วนัท่ี 4   ศนูย์หยก –ขึน้ตกึจินเหมา - ชม Starbucks Reserve Roastery - อโุมงค์เลเซอร์ - หาดไวท่าน - ถนนนานกิง 
วนัท่ี 5   เซ่ียงไฮ้ (สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผู้ตง) – เชียงใหม(่ท่าอากาศยานเชียงใหม)่ MU205 10.05-13.25 น. 
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วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) – เซ่ียงไฮ้(สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) MU206 
14.55-20.25 น. 

11.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนิเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

14.55 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ เท่ียวบนิท่ี MU206 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
20.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ้ ผู่ตง ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้าน

ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน  ค.ศ. 1848 
ตวัเมืองเซ่ียงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแมน่ า้หวงผู ่ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร 
แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่ 
น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 

ที่พัก โรงแรม  SHANGHAI EXPRESS  Hotel  หรือเทียบเท่า  

วันที่2 
เซ่ียงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ศาลเจ้าหลัก
เมือง – ถนนโบราณเหอฝังเจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมืองหังโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎ

ร่องรอยในสมยัราชวงศ์ฉิน มีช่ือเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมยัราชวงศ์สยุเปล่ียนเป็นหังโจวต่อมาในสมยัราชวงศ์ซ่งได้ตัง้หังโจว
เป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทัง้ภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รั บสมญานามว่า              
“สวรรค์บนดิน” เน่ืองจาก ซูโจว+หังโจว = ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซูหัง น าท่าน ล่องเรือ
ทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก มีเนือ้ท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว
โดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉล่ีย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบงึน า้ลกึ จากนัน้น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซี
ห ูตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจวทะเลสาบมีลกัษณะใกล้เคียงกับวงรี ถือเป็นไข่มกุของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงาม
สามด้านล้อมรอบด้วยภเูขาเป็นสถานท่ี ท่ีจกัรพรรดเิฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้ครัง้หนึ่งใน
ศตวรรษท่ี 13 มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนท่ีน่ี และได้กล่าวไว้ว่า เมืองหังโจว เป็นสถานท่ีท่ีสวยงาม
ท่ีสดุบนพืน้โลก และเปรียบทะเลสาบซีหวูา่ “ตวัอยู่ซีห ูเสมือนนัง่อยู่บนสวรรค์” 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เย่ียมชม ศาลหลักเมือง(City God Pavilion) ลกัษณะเป็นอาคารโบราณสงูเจ็ดชัน้ มีลกัษณะสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ซ่ง

ผสมราชวงศ์หยวน สงู 41.6 เมตร ประตทูางเข้าท าจากหินขดั เป็นสญัลกัษณ์ของประวตัิศาสตร์อันยาวนานของเมืองหังโจว 
ช่างภาพชาวจีนผู้โดง่ดงั ศาลหลกัเทืองนีต้ัง้ขนาบทัง้สองด้านด้วย "ทะเลสาบและภเูขาแปดร้อยไมล์ โดยชัน้แรกและชัน้สองจะ
มีลานแสดงวฒันธรรมประวตัศิาสตร์และประเพณีพืน้บ้านท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ชัน้ท่ีสามและห้าเป็นห้องชาและลานแสดงศิลปะ
ดนตรี(ชิมชารากบวัคนละหนึ่งถ้วยและชมการแสดงดนตรี) และชัน้ส่ีเหมาะแก่การชมวิวรอบๆ ทะเลสาบ เป็นอันหนึ่งสถานท่ี 
ท่ีน้อยคนจะได้ยลความงามในมมุสงู น าท่านชม หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นชาเขียวท่ีมีช่ือท่ีสดุของประเทศจีน ให้ท่านได้
ชิมชาเพ่ือสขุภาพ  
จากนัน้น าท่านเดนิทาง ถนนโบราณเหอฟางเจีย เป็นสว่นหนึ่งของย่านคกึคกัโบราณ "ชิงเหอฟาง" ในเขตเมืองเก่าของหังโจว 
เมืองเอกมณฑลเจ้อเจียง บริเวณตีนเขาอู๋ซาน ถนนมีความยาว 1,800 เมตร กว้าง 13-32 เมตร ในอดีตบริเวณส่ีมมุถนนท่ีเป็น
จุดตัดของถนนเหอฟางเจียกับถนนจงซานจงลู่ ถือเป็นหัวใจของย่านดังกล่าว ภายหลังเสร็จสิน้การบูรณะปรับปรุงถนน
ดังกล่าวในปี 2002 ถนนเหอฟางเจียเปิดตัวใหม่ในรูปลักษณ์ถนนคนเดิน ท่ีเป็นศูนย์รวมร้านค้าและวัฒนธรรม ภายใต้
บรรยากาศของปลายราชวงศ์ชิงต้นสาธารณรัฐจีน จึงกลายเป็นถนนสายโบราณอีกเส้นท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์เมือง
หงัโจว 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   (เมนูพเิศษ  ไก่ขอทานและหมูตงโพ) 
ที่พัก โรงแรม Hangzhou Huayue International Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
ร้านผ้าไหม-ตลาดน า้จูเจียเจ่ียว – เซีย้งไฮ้ - ศูนย์การแพทย์จีนแผน
โบราณ – ชมย่านซินเทียนตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้น าท่านแวะชม ร้านผ้าไหม สินค้าขึน้ช่ือของเมืองจีน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตลาดน า้จูเจียเจียว ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัตกของเซ่ียงไฮ้ ตดิอนัดบัหนึ่งในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในบรรดาต าบลน า้ของเมืองเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ได้ช่ือว่าเป็นไข่มกุใต้แม่น า้
แยงซีเกียง ปัจจบุนัท่ียงัคงด ารงวถีิชีวติ และความเป็นอยู่แบบดัง้เดมิเอาไว้ ซึ่งภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรมโบราณ
ของราชวงศ์หมงิ และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจ่ียว  เพ่ือชมบ้านเรือนของชาวบ้านท่ีใช้
ชีวติริมน า้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ   ขาหมูร ่ารวย) 

 น าท่านเดนิทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองศนูย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาว
จีน โดยถือได้ว่าเซ่ียงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย น าท่านสู่ ศูนย์วิจัยทาง
การแพทย์แผนจีน ฟังเร่ืองราวสมนุไพรและค้นคว้ายาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลิง หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านท่ีมี
ช่ือเสียง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด จากนัน้น าท่านเข้าฟังการสาธิตและให้ข้อมูล
เก่ียวกบัการแพทย์จีนแผนโบราณ อนัขึน้ช่ือ  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ย่านซินเทียนตี ้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัต้นของเซ่ียงไฮ้ ส าหรับแหลง่ช้อปปิง้แห่งนี ้ไม่แพ้แหล่งช้
อปปิง้รุ่นพ่ี อย่าง ถนนนานกิง ตลอดเส้นทางถกูตกแตง่ด้วยต้นเมเปิล้ จัดวางอย่างลงตวั ท าให้เม่ือฤดใูบไม้ผลิ จะเชียวชะอุ่ม
ไปทัว่ถนน ช่วงฤดใูบไม้เปล่ียนสี ก็จะยิ่งสวยขึน้ไปอีก นอกจากจะเป็นแหล่ง    ช้อปปิง้ ท่ีน่ียังมีคาเฟ่มากมาย ให้นั่งชิล ไม่ว่า
จะเป็นร้าน กินด่ืม ร้านชา กาแฟ มากมาย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม SHANGHAI EXPRESS  Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
ศูนย์หยก – ขึน้ตึกจินเหมา – ชม Starbucks Reserve Roastery – อุโมงค์เลเซอร์ 

– หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 น าท่านแวะชม ศูนย์อัญมณีล า้ค่า หยก เป็นเคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกัน
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อนัตรายได้ให้ท่านได้เลือกซือ้ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน  จากนัน้น า
ท่านขึน้ตกึ จินเหมาทาวเวอร์ (Jin Mao Tower) ตึกระฟ้า ออกแบบโดยสถาปนิกอเมริกัน เอเดรียน สมิธ ใน สคิดมอร์, โอ
วงิส์ แอนด์ เมอร์ริลล์ ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีความสงูเป็นอันดบัท่ี 5 ของโลก จากความสงูหลงัคาและอันดบัท่ี 7 ของโลกเม่ือ
วดัรวมถึงยอดสงูสดุ โดยมีความสงู 421 เมตร หรือ 1,380 ฟตุ และมีทัง้หมด 88 ชัน้ โดยใช้เป็นส านักงานและโรงแรมเซ่ียงไฮ้
แกรนด์ไฮแอท ตัง้อยู่ใจกลางย่านความเจริญของเมืองเซ่ียงไฮ้ ตัง้คูต่กึอ่ืนๆ เช่น (SWFC) ท่ีมีความสงูถึง 492 เมตร  

 

 
 น าท่านเดนิทางไปยงัร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กวา่สาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve 

Roastery ท่ีเพิง่เปิดให้บริการในเซ่ียงไฮ้ใหมห่มาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค. 2017 สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแล้ว ยังมีบาร์
จิบกาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลก ถึง 88 ฟตุ ขึน้แท่นเป็นสาขาท่ีมีบาร์จิบกาแฟยาวท่ีสดุในโลกของ Starbucks ลกูค้าสามารถมาชม
การคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเตม็รูปแบบและเคร่ืองดื่มตา่งๆ กวา่ 100 เมน ูรวมทัง้เคร่ืองดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานี ้
แห่งเดียวเท่านัน้ และส านกังานใหญ่ของ Starbucks เท่านัน้ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 จากนัน้น าท่านสูบ่ริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือวา่ “พพิธิภณัฑ์นานาชาต”ิ ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของนครเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารท่ีส าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก -ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม 
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 จากนัน้น าท่านนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แม่น า้หวงผู่ท่ีเช่ือมโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และ

เขตผูต่ง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเต้นของการท่องเท่ียวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ร่ิมต้นกันด้วย โบกีร้ถไฟท่ี
สามารถมองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เม่ือขบวนของรถไฟเร่ิมวิง่ไปในความมืด แสงสีตา่ง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สร้างความ
น่าตื่นเต้นยิ่งขึน้ด้วยเสียงตา่ง ๆ แสงไฟจะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพท่ีงดงาม ซึ่งจะใช้เวลาทัง้หมดเพียงแค่ 3 -5 นาที 
เท่านัน้ในการผา่นอโุมงค์แห่งนี ้ 

 

 
 น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานกิงลู่(Nanjing Lu) เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น 

walking street หรือ ถนนคนเดนิ มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝาก
ฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิว
เวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านท่ีเป็นของคนจีนท้องถิ่น และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตัง้แต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza 
Hut ร้านไอศครีม 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ   เสียวหลงเปา) 
ที่พัก โรงแรม SHANGHAI EXPRESS  Hotel  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 
เซี่ ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ ยงไฮ้ ผู่ ตง) – เชียงใหม่(ท่าอากาศยานเชียงใหม่)  
MU205 10.05-13.25 น. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิเซ่ียงไฮ้ ผู่ตง 

10.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม ่โดยเท่ียวบนิท่ี MU205 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

13.25 น. ถึง สนามบนิเชียงใหม่   โดยสวสัดภิาพทกุท่าน  
 

เชียงใหม่บนิตรง เซ่ียงไฮ้ หงัโจว 5 วัน 4 คืน โดย สายการบนิไชน่าอีสเทร์ินแอร์ไลน์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 22-26 ก.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,500.- 9,888.- 
ราคาทารก [ เดก็อายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนตดิต่อเจ้าหน้าที่ 

 

ราคา ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท  
(ส าหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวดัภาคเหนือเท่านัน้ 

กรณีลูกค้า ที่ไม่ได้อยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 100 หยวน/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ื อเช็คข้อมูลความ

ถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานดัหมายทัวร์ หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษัทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 

(ย่ืนวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม)่ ผู้ ย่ืนค าขอวีซ่าจะต้องมีภมูิล าเนาในทะเบียนบ้านดงัตอ่ไปนี ้              
1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน 9. อุตรดติถ์  
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10. ตาก 11.พษิณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลกูค้าท่ีไมไ่ด้มีภมูลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัภาคเหนือ ต้องย่ืนวีซ่าจีนท่ีกรุงเทพฯ คา่ใช้จ่าย
เพิม่ 750 บาทจากราคาทวัร์ และไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนักตามสาย
การบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 100 หยวน /ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพนิิจและความพงึพอใจในการบริการของท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า 
เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี ้
โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน 
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ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 
**ย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีเชียงใหมมี่คา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,000 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 1,800 บาท  
**กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,750 บาท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,875 บาท 
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูบิตัรตวัจริง, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงับการ
ออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5 -7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยู่ในระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้องรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 
2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย
เท่านัน้ 

 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า** 
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ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
................................................................................. ....................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. .................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ ................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... ........................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี...................................................................  
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่านเกิด
ความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


