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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ฉงช่ิง (WE684 :10.25-14.50) 
อสิระช้อปป้ิงหงหยำต้ง-ลงเรือส ำรำญ 
CENTURY PARAGON CRUISE  

X ✈  
เรือส ำรำญ CENTURY 
PARAGON CRUISE 

2 ผ่ำนเมืองเฟิงตู-ขึน้ฝ่ังชมเจดีย์สือเป่ำไจ้ 
งำนเลีย้งต้อนรับจำกทำงเรือ 

   
เรือส ำรำญ CENTURY 
PARAGON CRUISE 

3 ช่องแคบชวถีังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-น่ังเรือเลก็ชม 
เส่ินหน่ีซี-งำนเลีย้งอ ำลำจำกทำงเรือ 

   เรือส ำรำญ CENTURY 
PARAGON CRUISE 

4 
ชมทวิทัศน์แม่น ำ้แยงซีเกยีง-น่ังลฟิท์ข้ำมเข่ือนซำน 
เสียต้ำป้ำ-ชมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ(รวมรถกอล์ฟ)-เมือง 
อีช๋ำง-น่ังรถไฟควำมเร็วสูงกลบัสู่ฉงช่ิง 

   

CHONGQING C-
PLAZA HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 
อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย-ชมด้ำนนอก 
มหำศำลำประชำคม-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ  
(WE685 : 16.05-18.15 )  

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 190 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 
 

 



SHWECKG11 ทวัร์คุณธรรม ฉงช่ิง...แตงไทยน ้ำกะทิ 5 วนั 4 คืน (WE) เม.ย.62 / 250219                          2 

 ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 9-13 เมษำยน 2562  
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-ฉงช่ิง-อสิระช้อปป้ิงหงหยำต้ง 
                           ลงเรือส ำรำญ CENTURY PARAGON CRUISE 

07.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
เคำน์เตอร์ E สำยกำรบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจำ้หน้ำท่ีจำกทำงบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และ
อ ำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง 

10.25 น.   เหิรฟ้ำสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่วบินที ่WE 684   
  (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
14.50 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองฉงช่ิง ตั้งอยูภ่ำคตะวนัตกของประเทศจีน ทั้งเป็นมหำนครท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลำงของกำรคมนำคมทำงบก ทำงน ้ ำ และทำงอำกำศ ผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเขำ้เมืองแลว้ น ำท่ำน อิสระช้อปป้ิงหงหยำต้ง เป็นแหล่งช้อปป้ิงขนำดใหญ่ แบ่งเป็นโซน
หลำยชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลำดของกิน เต็มไปด้วยร้ำนคำ้มำกมำย ตกแต่งในสไตล์จีน
โบรำณ ท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็นสินคำ้แปรรูป และเคร่ืองเทศโดยเฉพำะหมำล่ำ วตุัดิบท่ีชำวจีนเสฉวน 
นิยมใส่ลงไปในอำหำร    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เป็ดย่าง 
น ำท่ำน ลงเรือส ำรำญ CENTURY PARAGON CRUISE  เพื่อเร่ิมตน้แห่งกำรล่องแม่น ้ ำแยงซีเกียง 
ท่ีมีควำมยำว 192 กม. โดยเรือจะแล่นผำ่นบรรดำช่องแคบนอ้ยใหญ่มำกมำย                                                
 พกับนเรือส ำรำญหรู CENTURY PARAGON CRUISE  ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีส่อง ผ่ำนเมืองเฟิงตู-ขึน้ฝ่ังชมเจดีย์สือเป่ำไจ้-งำนเลีย้งต้อนรับจำกทำงเรือ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะล่องผ่ำน เมืองเฟิงตู (เมืองผี) เป็นเมืองขนำดกลำงริมฝ่ังแม่น ้ ำอ ำเภอวัน่เซ่ียน ซ่ึงเป็นเมือง
ยมโลกจ ำลองท่ีสร้ำงตำมควำมเช่ือของชำวจีน ในสมัยรำชวงศ์หมิง จำกลัทธิเต๋ำ  และพุทธ
ผสมผสำนกนัเก่ียวกบับำปบุญคุณโทษมีประวติัควำมเป็นมำยำวนำนถึง 400 กวำ่ปี 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนับนเรือ  
บ่ำย น ำท่ำนขึ้นฝ่ังเพื่อเดินชมควำมงำมของ เจดีย์สือเป่ำไจ้ ตั้งอยู่ติดขนำบเขำหวี้ อ้ิน ทำงทิศเหนือของ

แม่น ้ ำแยงซีเกียง สร้ำงข้ึนในยุครำชวงศ์หมิง สมยัปีว่ำนล่ี โครงสร้ำงลกัษณะสถำปัตยกรรมคลำ้ย
เจดีย ์ท ำจำกไม ้และเช่ือมต่อกนัโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมำณ 56  เมตร ซ่ึงนบัเป็นส่ิง
มหศัจรรยท่ี์ถูกจดัอนัดบัไวว้ำ่เป็น 1 ใน 8 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกก็วำ่ได ้

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำบนเรือ  
พบกบักำรเลีย้งต้อนรับจำกกปัตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่น 
 พกับนเรือส ำรำญหรู CENTURY PARAGON CRUISE ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีส่ำม ช่อแคบชวถีังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-น่ังเรือเลก็ชมเส่ินหน่ีซี-งำนเลีย้งอ ำลำจำกทำงเรือ            

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผ่ำนเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ช่ึงเป็นช่องแคบท่ีมีควำมยำวสั้ นท่ีสุดเพียง 8 
กิโลเมตร และเป็นช่องแคบท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวพอสมควร โดยเฉพำะช่วงตะวนัตกของช่องแคบ
ท่ีช่ือวำ่ประตูขุยเหมิน บริเวณน้ีกระแสน ้ ำจะไหลเช่ียวกรำกมำกโดยในอดีตเรือส ำรำญตอ้งฝ่ำด่ำน

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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อนัแข็งแกร่งน้ีไปให้ได้ด้วยควำมปลอดภยั ระหว่ำงนั้นเรือส ำรำญจะแล่นผ่ำน ช่องแคบอูเสีย มี
ควำมยำวประมำณ 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อนัดบัหน่ึงในบรรดำช่องแคบของแม่น ้ ำแยงซีเกียง 
โดยท่ีสองฟำกฝ่ังจะมีแนวหินผำ ท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวำงเรียงรำยซ้อนกนัเป็นชั้นอยำ่งมีระเบียบ
ก่อใหเ้กิดทศันียภำพท่ีโดดเด่นสวยงำมเป็นพิเศษ   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนับนเรือ  
บ่ำย น ำท่ำนเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อชมควำมงำมของ เส่ินหน่ีซี ตั้งอยูริ่มฝ่ังดำ้นใตข้องแม่น ้ ำแยงซีเกียง มี

แหล่งตน้ก ำเนิดท่ีนครฉงช่ิง อ ำเภออู่ซนั เขตกวนตู ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดว้ยกนัคือ ตอนตน้สำย
ช่ือกวนตู ้ ตอนกลำงช่ือจ่ือหยำง  ตอนปลำยช่ือเสินหน่ีวซี ซ่ึงไหลลงมำบรรจบรวมกนัท่ีแม่น ้ำแยงซี
เกียง  มีควำมยำวประมำณ 15 กิโลเมตร ทศันียภำพรอบๆสองฟำกฝ่ัง ควำมใสบริสุทธ์ิของอำกำศ   
ควำมเงียบสงบกบับรรยำกำศ ควำมเขียวขจีของหมู่พฤกษำนำนำชนิด เปรียบเสมือนท่ำนไดเ้ยื้องยำ่ง
เขำ้สู่แดนสุขำวดี โดยมีเร่ืองเล่ำสืบขำนกนัวำ่ธำรน ้ ำแห่งน้ีไดมี้มวลหมู่นำงฟ้ำลงมำเล่นน ้ำกนั อีกทั้ง
ยงัตั้งอยูฝ่ั่งตรงขำ้มเทือกเขำนำงฟ้ำ จึงไดถู้กขนำนนำมวำ่ “ ธำรน ้ำนำงฟ้ำ (เสินหน่ีวซี) ” 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำบนเรือ  
พบกบักำรเลีย้งอ ำลำจำกกปัตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่น 

 พกับนเรือส ำรำญหรู CENTURY PARAGON CRUISE ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีส่ี่  ชมทวิทัศน์แม่น ำ้แยงซีเกยีง-น่ังลฟิท์ข้ำมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ-ชมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ(รวมรถกอล์ฟ)
เมืองอีช๋ำง-น่ังรถไฟควำมเร็วสูงกลบัสู่ฉงช่ิง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผ่ำนทิวทศัน์ให้ท่ำนไดช้มควำมงำมตำมธรรมชำติของแม่น ้ ำแยงซีเกียง จำกนั้นน ำท่ำน
ขึ้นจำกเรือส ำรำญ น ำท่ำนน่ังเรือเล็กเขำ้เข่ือน เพื่อน่ังลิฟท์ข้ำมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำไปอีกดำ้นของ
แม่น ้ ำแยงซีเกียง ลิฟทด์งักล่ำวจะยกเรือผำ่นเข่ือนโดยออกแบบให้ยกไดสู้ง 113 เมตร ใช้เวลำเพียง 
40 นำที และสำมำรถรองรับเรือโดยสำรท่ีหนกัไดม้ำกสุด 3,000 ตนั  
(หมำยเหตุ : หำกกำรคมนำคมขนส่งทำงเรือในแม่น ้ำแยงซี มีปริมำณมำกขึ้น จึงเป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถ น่ังลิฟท์ข้ำมเข่ือนได้ ทำงบริษัท ฯ รับผิดชอบโดยกำรคืนค่ำใช้จ่ำยให้ท่ำน โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำ ) 
จำกนั้นน ำท่ำนชม เข่ือนยกัษ์ อภิมหำโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซำนเสียต้ำป้ำ เป็นโครงกำรท่ีใหญ่โต
ท่ีสุดอีกอยำ่งหน่ึงของจีน นับตั้งแต่กำรสร้ำงก ำแพงเมืองจีน มีควำมยำวทั้งหมด 3,035  เมตร ช่อง
ระบำยน ้ ำยำว 483เมตร ซ่ึงสำมำรถเก็บกกัน ้ ำไดถึ้ง 39.3 ลำ้นลูกบำศก์เมตร ส่วนสันเข่ือนสูง 185 
เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่ำวคือ 2 ส่วนส ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ำ  ซ่ึงสำมำรถผลิตพลังงำน
กระแสไฟฟ้ำส่งให้พื้นท่ี 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนส ำหรับระบำยน ้ ำ และ 2 ส่วนป็นประตู
ส ำหรับเรือแล่นผำ่นโดยแบ่งเป็นเรือท่ีมีระวำงขบัน ้ำตั้งแต่ 3000-10,000ตนั และเรือท่ีมีระวำงขบัน ้ ำ
น้อยกว่ำ 3,000 ตนั โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่ำน 5 ล ำดับชั้นด้วยกัน และนอกจำกใช้ประโยชน์
ทำงดำ้นเศรษฐกิจแลว้ยงัช่วยป้องกนัอุทกภยัสองฝำกฝ่ังแม่น ้ ำแยงซีเกียงอีกดว้ย (รวมรถกอล์ฟ)  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงโดยรถโคช้สู่ เมืองอีช๋ำง หรือเรียกยอ่ๆ วำ่ เมืองอ๋ี ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกของ
มณฑลหูเป่ย และอยูป่ำกช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น ้ ำแยงซีเกียง ประชำกรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผำ่
กลุ่มนอ้ยท่ีมำอำศยัอยูร่่วมกนัประมำณ 20 กวำ่เผำ่ อำทิเช่น เผำ่หุย ถู่เจีย  แมนจู  และชำวฮัน่ ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนนีรถไฟ เพื่อเดินทำงกลับสู่ฉงช่ิง ดว้ย รถไฟควำมเร็วสูงขบวนต้งเฉอ ขบวน
ที่ D…. (บัตรโดยสำรช้ันปกติ) ระยะเวลำกำรเดินทำงใชเ้วลำประมำณ 4 ชัว่โมง 30 นำที ซ่ึงวิ่งดว้ย
ควำมเร็ว 150 กิโลเมตร/ชัว่โมง (กระเป๋ำเดินทำงต้องลำกเอง เพ่ือควำมรวดเร็ว) ถึง เมืองฉงช่ิง ซ่ึง
เป็นมหำนครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลำงของกำรคมนำคมทำงบก ทำงน ้ ำ และ
ทำงอำกำศท่ีอยูท่ำงทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่CHONGQING C-PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วนัที่ห้ำ  อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย-ชมด้ำนนอกมหำศำลำประชำคม-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนอิสระช้อปป้ิงยำ่น ถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย เพื่อเลือกซ้ือสินคำ้รำคำถูกมำกมำย หรือซ้ือเป็น
ของฝำกส ำหรับคนท่ีรักทำงบำ้น 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีเ้สฉวน 
บ่ำย น ำท่ำนชม มหำศำลำประชำคม (ชมและเก็บภำพบรรยำกำศด้ำนนอก) ซ่ึงนำยเฮดหลงแห่งกองทพั

คอมมิวนิสตริ์เร่ิมสร้ำงข้ึนภำยหลงักำรปฏิวติัส ำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนไดก้วำ่ 4,000 คน ใชเ้ป็นท่ี
ประชุมสภำผูแ้ทน และโรงละครของประชำชน สร้ำงโดยจ ำลองแบบมำจำกหอเทียนถำนท่ีเมือง
ปักก่ิง สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฉงช่ิง 

16.05 น.   เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่วบินที ่WE 685   
(บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

18.15 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ.....     

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร*********    
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม ฉงช่ิง...แตงไทยน ำ้กะทิ 
ล่องแม่น ้ำแยงซีเกยีง เรือส ำรำญ CENTURY PARAGON CRUISE 5 วนั 4 คืน (WE) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันำจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรเท่ำนั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ ำมนัข้ึน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษี

น ้ำมนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน วนัที ่25 ก.พ.62 เป็นเงิน 1,300 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภำระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่ำน น ้ ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ครอง

ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อำประกนัอำยรุะหวำ่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอำยุสูงกวำ่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่ำชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ำกดัท่ีมีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์
หรือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด , บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท  กำรแท้งบุตร , กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำก
อำชญำกรรม, จลำจล, นดัหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตำมเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่9-13 เมษำยน 2562(สงกรำนต์) 32,999 บำท 32,999 บำท 12,000 บำท 24,999 บำท 
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3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 190 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 
กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 100 หยวน / ท่ำน / ทริป 

4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 % ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจง้ทำงบริษทัฯ จะออกให้ภำยหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่ำนั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,050 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทำง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสำร์ อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯ จะพิจำรณำ
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้เช่น ค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตำมจริง ในกรณีท่ีไม่
สำมำรถเดินทำงได ้
 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่   
ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
 รำยกำรท่องเท่ียวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 รำยกำรท่องเท่ียว และอำหำร สำมำรถสลบัรำยกำรในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเท่ียวเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน 
และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, 
กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หน้ำท่ีกรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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 หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆ มำให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศท่ีระบุใน
รำยกำรเดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก
ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซ่ีำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเป้ือน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่เส้ือสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เส้ือคอกวำ้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สำยเด่ียว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนกัเรียน นกัศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ หรือ
กรอบแวน่สีด ำ, หำ้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย ก๊ิปติดผม คำดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขำ้งชดัเจน หำ้มผมปิดหนำ้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดำษสีโกดกั หรือฟูจิเท่ำนั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จำกคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่ำนท่ีประสงคใ์ช้รูปถ่ำยขำ้รำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมำพร้อมกบักำรส่ง
หนงัสือเดินทำง  

4. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณำกรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส ำเนำสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   
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1. ส ำเนำสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจำกพอ่แม่ ไปท ำท่ีเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภำษำองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น 
3. ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนำ้ผูรั้บยืน่วซ่ีำท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีำจีนในวนัยืน่วซ่ีำ 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตวัจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรท ำงำนแลว้ไม่ต ่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง มีตรำประทบัและลำยเซ็นต์ 
3. ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั ท่ำนละ 5,060 บำท 
 หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่ำงชำติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐ
เช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงักำรี ไอซ์แลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตำ้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจำก
ผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทูตจีน และตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำรยืน่วซ่ีำ 

9. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนำ้ก่อนยืน่วีซ่ำ ดงันั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยำ่ง 
นอ้ย 10 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทรำบล่วงหนำ้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเวน้กำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัทฯ  ไม่ทรำบกฎกติกำใน
รำยละเอียดกำรยกเวน้วีซ่ำ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง 
ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
 



SHWECKG11 ทวัร์คุณธรรม ฉงช่ิง...แตงไทยน ้ำกะทิ 5 วนั 4 คืน (WE) เม.ย.62 / 250219                          9 

  ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนที่ท ำงำน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท ำงำน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
 


