วันที่

กำหนดกำร

1

กรุงเทพฯ-จำงเจียเจีย้ (CZ606 : 04.20-08.45)
ถงเหริน-หมู่บ้ำนชนเผ่ ำแม้ ว

2

ถงเหริน-ภูเขำฟ่ ำนจิง้ ซำน (กระเช้ ำ+รถรำง)
เมืองไขหลี่

เช้ ำ
✈



เที่ยง เย็น

โรงแรม



TONGREN CITY WAN
 SHANHONG HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว



LANDSCAPE CITY
 HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว



LANDSCAPE CITY
 HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

3

เมืองไขหลี-่ เจิน้ หยวน-เมืองโบรำณเจิน้ หย่ วน
เมืองไขหลี่

4

เมืองไขหลี-่ หมู่บ้ำนแม้ วซีเจียง (รวมรถรำง)
ฟ่ งหวง-ล่ องเรือลำนำ้ ถัวเจียง





JIANG TIAN DUJIACUN
 HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

5

เมืองโบรำณฟ่ งหวง-สะพำนสำยรุ้ง-จำงจียเจีย้
ถนนคนเดินจำงเจียเจีย้ -กรุงเทพฯ
(CZ605 : 22.10-00.30+1)









กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ ,หัวหน้ ำทัวร์ และคนขับรถจำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง

กำหนดกำรเดินทำง เดือนกรกฎำคม-ตุลำคม 2562
วันแรก
01.30 น.
04.20 น.
08.45 น.

เที่ยง
บ่ ำย
คำ่
วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

กรุงเทพฯ-จำงเจียเจีย้ -ถงเหริน-หมู่บ้ำนชนเผ่ ำแม้ ว
 พร้อ มกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริ เวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวย
ความสะดวกให้กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองจำงเจียเจี้ย โดยสำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง เมืองจำงเจียเจีย้ ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน เป็ นอุทยานแห่ งชาติ
แห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องถงเหริ น (ใช้ เวลำ
เดินทำงประมำณ 5 ชั่ วโมง) เป็ นเมืองในหุ บเขา ตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลกุย้
โจว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสลับเนินเขา ประชากรส่ วนใหญ่ของเมืองแห่ งนี้ เป็ นชนกลุ่มน้อย อาทิ
ถู่เจีย แม้ว และต้ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม หมู่ บ้ำนชนเผ่ ำแม้ ว หรื อ ชนเผ่ ำเหมียว เป็ นหมู่บา้ นที่รวมเศรษฐกิ จ วัฒนธรรม
การทหาร และสิ่ งก่อสร้างของชมเผ่านี้ ไว้ในที่เดี ยว ได้รับการรักษาไว้อย่างดี ที่นี่คุณจะได้เรี ยนรู ้
วัฒนธรรม และ ประวัติของชนเผ่า ได้ถ่ายรู ปกับสิ่งก่อสร้างที่เป็ นเอกลักษณ์
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ TONGREN CITY WAN SHANHONG HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
ถงเหริน-ภูเขำฟ่ ำนจิง้ ซำน(กระเช้ ำ+รถรำง)-เมืองไขหลี่
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม ภู เขำฟ่ ำนจิ้งซำน (รวมกระเช้ ำและรถรำง) เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือ กเขาอู่
หลิง ตั้งอยูบ่ นความสู ง 2,572 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้ และมีแม่น้ า
สายเล็กสายน้อยรายล้อมนับร้อยสาย รวมถึงเป็ นแหล่งหากินของสัตว์หายาก โดยเฉพาะลิงขนสี ทอง
จึงส่งผลให้ฟ่านจิ้งซานกลายเป็ นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าระดับประเทศของจีน
ติดอันดับ Top10 ภูเขาที่มีชื่อเสียงเพือ่ การท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนของจีน และเป็ นเขตอนุ รักษ์คนและ
สิ่งมีชีวติ ของยูเนสโกอีกด้วย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองไขหลี่ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชั่ วโมง) เขตปกครองตนเองชนชาติม้ง
และเฉี ย นตงหนาน มณฑลกุ้ย โจว ได้รั บ การขนานนามว่า เป็ น อาณาจัก รแห่ ง ขุน เขา มี พ้ืน ที่
เพาะปลูกชาเป็ นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่ วนใหญ่เป็ นชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรื อชาเหมา
เจียนของเมืองตูหยุน เป็ น 1 ใน 10 สุ ดยอดชาจีน ยังเป็ นแหล่งผลิตใบยาสู บ เป็ นอันดับ 2 ของจีน

คำ่

วันที่สำม
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่
วันที่สี่
เช้ ำ

เที่ยง

รองจากมณฑลยูนนาน เป็ น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน ยังเป็ นแหล่งผลิตเหล้า
ยีห่ อ้ เหมาไถ ที่มียอดขายเป็ นอันดับ 1 ของจีน
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ LANDSCAPE CITY HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
เมืองไขหลี-่ เจิน้ หย่ วน-เมืองโบรำณเจิน้ หย่ วน-เมืองไขหลี่
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจิ้นหย่ วน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่ วโมง) เขตเฉี ยนตงหนาน ทาง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของกุ้ยโจว ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ าอันงดงามเมือ งนี้ เป็ นเมือ งที่มี ชื่อเสี ยง
ที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม เมืองโบรำณเจิน้ หย่ วน สุดยิง่ ใหญ่อลังการกับเมืองโบราณที่ถูกขนานนามว่าเป็ น “เว
นิสแห่งตะวันออก” ด้วยความยิง่ ใหญ่ของสถาปั ตยกรรมโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็ นเมืองน้ า
ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ า เมืองนี้ เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงาม
สถานที่ ท างประวัติ ศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรมชนเผ่า อาคารบ้านเรื อ นสร้ างอยู่ริ ม แม่ น้ า อู่ ห ยาง มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์วฒั นธรรมระดับประเทศของจีน โดยเป็ นศูนย์กลางการค้าทั้งเส้นทาง
บกและทางน้ าตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเคยเป็ นหนึ่งในเส้นทางสายไหมในอดีต เมืองโบราณเจิ้นหย่วน
เป็ นเมื องที่มีเสน่ ห์ท้ งั กลางวันและกลางคืน แม้จะเป็ นเมืองเล็กๆ ครอบคลุม พื้นที่เพียงไม่กี่ตาราง
กิโลเมตร แต่ทุกตารางเมตรของที่นี่งดงามตราตรึ ง จากนั้นนาท่านเดินกลับสู่ เมืองไขหลี่ (ใช้ เวลำ
เดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง)
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ LANDSCAPE CITY HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
เมืองไขหลี-่ หมู่บ้ำนแม้ วซีเจียง (รวมรถรำง)-ฟ่ งหวง-ล่ องเรื อลำน้ำถัวเจียง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนแม้ วซีเจียง (รวมรถรำง) ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที โดยหมู่บา้ นนี้
ตั้งอาศัยอยูใ่ นเทือกเขาแม้วที่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาเภอเหลยซาน มณฑลกุย้ โจว
มีเอกลักษณ์และความโด่ดเด่นในเรื่ องประเพณี ทอ้ งถิ่นและรวมไปถึงลักษณะบ้านโบราณ โดยบ้าน
จะยกพื้นตั้งเรี ยงรายกันอยูต่ ามแนวภูเขาที่ค่อยๆ ขึ้นไป มีความสง่างามเป็ นพิเศษท่ามกลางธรรมชาติ
ป่ าเขี ย วขจี ทิ ว ทัศ น์ เ รื อ กสวนไร่ น า บ้า นพัก โบราณ และเอกลัก ษณ์ ป ระเพณี เป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ
นักท่อ งเที่ยวทั้งจี นและต่า งประเทศ เป็ นหมู่ บา้ นเเม้วที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ต้อ งยกให้ประเทศจี น
"หมู่บา้ นแม้วซีเจียง" หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บา้ นแม้วพันครอบครัว" ซึ่ งมีผอู ้ ยูอ่ าศัยประมาน
7,000 คน และแม้วถือเป็ น 1 ใน 56 ชนเผ่าทัว่ เมืองจีนและเป็ นเผ่าที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดดเด่นใน
อันดับต้นๆ เลยก็วา่ ได้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย
คำ่

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่
22.10 น.
00.30+1 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่ งหวง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองที่ข้ ึนอยูก่ บั เขตปกครอง
ตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่าน ล่ องเรื อตำมลำน้ำถัวเจียง ที่จะทาให้ท่านสนุ ก ตื่นเต้น แต่ไ ม่มีอ ันตราย ชม
บ้านเรื อนสองฟากฝั่งแม่น้ า สะพานโบราณอวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพ
ประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
หมำยเหตุ : ในกรณีที่ไม่ สำมำรถล่ องเรื อตำมลำน้ำถัวเจียได้ อันเนื่องมำจำกกำรเปิ ดปิ ดฝำยทดน้ำจึง
ทำให้ ไม่ มีน้ำเพียงพอสำหรับกำรล่ องเรื อได้ หรื อภัยทำงธรรมชำติ ทำงบริษัทฯไม่ มีกำรคืนค่ ำบริ กำร
ใดๆทั้งสิ้น
 พักที่ JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
เมืองโบรำณฟ่ งหวง-สะพำนสำยรุ้ง-จำงจียเจีย้ -ถนนคนเดินจำงเจียเจีย้ -กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม เมืองโบรำณฟ่ งหวง เป็ นเมืองแห่ งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าถัว สร้างใน
ราชวงศ์ถัง จุ ด เด่ น คื อ ก าแพงโบราณ นอกจากนี้ ยัง มี โ บราณสถานและโบราณวัต ถุ ท างด้า น
วัฒนธรรมอันล้ าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ ง มีถนนที่ปูดว้ ยหิ นเขียว 20
กว่าสาย จากนั้นนาท่านชม สะพำนสำยรุ้ง หรื อ สะพำนหงเฉียว สะพานที่เป็ นมรดกตกทอดเก่าแก่
ที่สุดมาจนถึงวันนี้ มีอายุกว่า 300 ปี สร้างในสมัยฮ่องเต้คงั ซี แห่งราชวงศ์ชิง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ จำงเจียเจีย้ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
มณฑลหู ห นาน เป็ นอุ ทยานแห่ งชาติแห่ งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลก
ธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจำงเจียเจี้ย ซึ่ งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของ
ชาวพื้นเมืองจางเจียเจี้ย ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หม้ อไฟทะเลรวมมิตร
 กลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........   
********ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)

ประกำศ : ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2553 เป็ นต้นไป รัฐบำลเมืองฉำงซำ จำงเจียเจีย้ และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนำน ได้ มีกำรออก
กฎระเบียบ กำหนดนโยบำยให้ โรงแรม ยกเลิกกำรให้ บริกำร สิ่ งของที่ใช้ ครั้งเดียวแล้ วทิง้ เช่ น แปรงสี ฟัน ยำสี ฟัน แชมพู หมวก
อำบนำ้ รองเท้ำแตะฯลฯ เพื่อเป็ นกำรรณรงค์ช่วยลดภำวะโลกร้ อนและรักษำสิ่งแวดล้อม **ดังนั้นกรุ ณำนำสิ่ งของใช้ เหล่ ำนี้ติดตัว
มำด้ วยตัวเอง****หำกท่ำนเข้ ำพักแล้วต้องกำรใช้ สิ่งของดังกล่ ำว ท่ ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยเพิ่มเองตำมรำคำที่โรงแรมกำหนดไว้
(กรุณำสอบถำมเพรำะโรงแรมบำงแห่ งอำจวำงไว้ด้ำนนอกหรื อวำงไว้ในห้ องนำ้ แล้วคิดค่ำบริกำรเมื่อท่ำนเช็คเอ้ำท์ )

ทัวร์ คุณธรรม ฟ่ ำนจิง้ ซำน...ขนมลูกชุบ
เจิน้ หย่ วน หมู่บ้ำนแม้ วซีเจียง ฟ่ งหวง จำงเจียเจีย้ 5 วัน 4 คืน (CZ)
อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

เด็กอำยุ 2-ปี 81
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม

รำคำ
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 13-17 กรกฎำคม 2562

23,999 บำท

23,999 บำท

4,500 บำท 13,999 บำท

วันที่ 24-28 สิ งหำคม 2562

22,999 บำท

22,999 บำท

4,500 บำท 13,999 บำท

วันที่ 19-23 ตุลำคม 2562

25,999 บำท

25,999 บำท

4,500 บำท 13,999 บำท

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ ำวรวม
1. ค่ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นี้เช็คภำษีน้ำมัน ณ วันที่ 12 เม.ย.62 เป็ นเงิน 1,500 บำท
3. ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่ องเที่ยว รำคำ 800 บำท สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย (ส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง ต้องถ่าย
ให้เห็นทั้ง 2 หน้า ตำมรู ป)

4. ค่ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

6. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 5
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลู กค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดิ นทำงเพื่ อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ ร ายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุ ตร, การบาดเจ็บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต
8. ค่ำบริกำรดังกล่ ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ ำวไม่ รวม
1. ค่ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง)
2. ส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง ถ่ายตามรู ปข้างต้น ส่งให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3. ชำระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เงื่อนไขกำรให้ บริกำรวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ป
 วีซ่ากรุ๊ปทาได้เฉพาะผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ปได้
 หากยกเลิ กเดิ นทาง วีซ่า กรุ๊ ปจะถู กยกเลิ กทันที ไม่ สามารถนาไปใช้กับการเดิ นทางครั้งอื่ น ๆ ได้ รวมทั้งไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้อง
ยืน่ วีซ่าเดี่ยวเท่านั้น

 ในกรณี รัฐบาลจีนประกาศยกเลิ กวีซ่ากรุ๊ ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้ น ทาให้ไม่สามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปได้ หรื อ
ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดี่ยว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทา วีซ่ำเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำกำร ท่ ำน
ละ 850 บำท หรื อ วีซ่ำด่ วน 2 วัน ทำกำร ท่ ำนละ 1,975 บำท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทาง
ไทยเท่านั้น)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่ อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือ่ ให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อ จลาจล หรื อ กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว

 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย (กรณีท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสีดา, ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่ อ หรื อ แม่
1. สาเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่

4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงที่ชื่อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัท ฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,210 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศที่ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิด ชอบในการอนุ ญ าตให้เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก **

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ ำงนี!้ ! เพื่อประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่ อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME...........................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้ำน.........................................มือถือ..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้ำน........................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่อท่ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ำน)

กรณีปัจจุบันท่ ำน เกษียณแล้ ว ต้ องกรอกที่อยู่สถำนทีท่ ำงำนล่ ำสุดก่ อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................

(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่อท่ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี .................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี .................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์

สำหรับคนโสดขอให้ ระบุชื่อบิดำ-มำรดำ / สำหรับท่ ำนทีส่ มรสแล้วให้ ระบุชื่อสำมี หรื อ ภรรยำ เท่ ำนั้น!!
(ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )

1. บิดำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................

2. มำรดำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
3. สำมี หรื อ ภรรยำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
หมำยเหตุ** ถ้ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครั ด

