จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ.... บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด
บริการน้้าดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
หมายเหตุ : ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป เก็บเพิ่มท่านละ 1,000
บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต ราคาเด็กต่้ากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 3,000 บาท
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ(สนามบิน ดอนเมือง) - ฉางซา - ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง 1
เฟิ่งหวง
สะพานหง - ถนน SHIBAN - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนัง
2
ตะลุง
ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจีย
3
เจี้ย THE CRAND CANYON รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน - ชมถ้้าประตู้สวรรค์ (ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดใน
4
โลก) หน้าผ่ากระจก ร้านยา ไปฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
5

ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

เช้า เที่ยง ค่้า

โรงแรมที่พัก
Jiang tian hotel หรือ
เทียบเท่า
Wulingyuan hotel
หรือเทียบเท่า

✈ O

O

O

O

O

O

O

O

Wulingyuan hotel หรือ
เทียบเท่า

O

O

O

RAMA Plaza hotelหรือ
เทียบเท่า

O

✈

วันแรกของการเดินทาง ดอนเมือง - ฉางซา - ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง
04.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 ประตูทางเข้า 2 - 3 เคาน์เตอร์ 1 - 2 สายการบิน Air A
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
07.46 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540
(ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.40 น. ถึง ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า
3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึ้น อยู่กับเขตปกครองตนเองของ
ชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ําถัว ล้อมรอบด้วย
ขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ทางด้านวัฒนธรรมอันล้ําค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่า
สาย หลังจากทานอาหารค้ํา

นําท่านชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
ที่พัก
โรงแรม JIANGTIAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง เฟิ่งหวง - สะพานหง - ถนน SHIBAN - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่าน อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง (ไม่รวมล่องเรือ หากลูกค้าท่านใดสนใจล่องเรือ สามารถติดต่อกับ
ไกด์ท้องถิ่น ณ วันเดินทางได้เลยค่ะ) ให้ท่านได้เพลินเพลินชมเมืองโบราณฟ่งหวง ที่เต็มไปกลิ่นอายของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวเผ่าถู่เจียและชาวม้งที่ยังคงดํารงชีวิตในรูปแบบเดิมๆ ให้เราได้สัมผัส ในเมือง
โบราณฟ่งหวงยังคงมีจุดเด่นอีกจุดที่พลาดไม่ได้ คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่
นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ นอกจากนั้นบริเวณในเมืองโบราณ ท่านสามารถเลือกชม เลือกซื้อ
สินค้า HANDMADE เสื้อยืด,รองเท้า และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย เพื่อฝากคนทางบ้าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจีย
เจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์ หลังจากนั้น หลังจากนั้นนํา
ท่านเที่ยวชม ถนนซีปูเจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู หลิงหยวนซึ่งเปนแหลงสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
ของฝาก นามท่านชมโชว์หนังตะลุง
ค้ํา
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรม WULINGYUAN หรือเทียบเท่า
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วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

กลางวัน

ค่้า
ที่พัก
วันที่สี่
เช้า

ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยรวมตั๋วขึ้นไป
สะพานกระจกไปกลับ - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านชมอัญมณีล้ําค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกัน
อันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
ของประเทศจีน
นําท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้
ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน
ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน
จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
นําท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผ้าไหมจีน สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
นําท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มมี านานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนํา
ท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400
เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทําลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์
แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต
**หมายเหตุ หากสะพานแก้วยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้า
ไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนให้ท่านไปเที่ยว ถ้ํามังกรเหลือง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น**
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตคาร
โรงแรม WULINGYUAN หรือเทียบเท่า
ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้้าประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านผ่านชม หุบเขาป่ายจ้าง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามของหุบเขา
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือ
ซงเหลียวซาน เป็นประวัติแ รกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5
กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า
สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล
ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและ
สัมผัสความงามของยอดเขา จากนั้นนําท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่
60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็น
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กลางวัน

ค่้า

ที่พัก
วันที่ห้า
เช้า

การท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพาน
กระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อ การทําความสะอาด
สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทําให้เราก้าวขาไม่ออก!! จากนั้นนําท่านลงบันได
เลื่อนสู่ ถ้ําเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ําประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่
เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิ ดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ํา ประตูนี้มีความสูง 131.5
เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ําประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่
ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวร รค์
มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า
**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า
ที่จะไม่ต้องรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้ องเป็นขึ้น+ลงกระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ําประตูสวรรค์
หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ําประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
** พิเศษ!!! ซุปเห็ด
นําท่านชมผลิตภัณฑ์สินค้าจาก ยางพารา หลังจากนั้นนําท่านเดินกลับสู่ เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ํา
เซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเป็น
เมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อ
สินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย

โรงแรม RAMA PLAZA หรือเทียบเท่า
ฉางชา - ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
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12.55 น.
15.20

ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541
(ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ.....................

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
14-17 เม.ย. 60
21-25 / 23-27 เม.ย.60
27เม.ย.-1พ.ค. / 28เม.ย.-2พ.ค. 60
29เม.ย-3 พ.ค. / 30เม.ย.-4พ.ค. 60
5-9 พ.ค. 60
7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 18-22 พ.ค. 60
20-24 / 21-25 / 25-29 / 26-30 พ.ค. 60
11-15 พ.ค. 60

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

ราคาผู้ใหญ่
23,90015,900.17,900.-

ราคาเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี
26,90018,900.20,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
4,9003,900.
3,900.

20,90015,900-

23,90018,900-

4,9003,900-

16,900-

19,900-

3,900-

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS100417

www.etravelway.com/+

Page 5 of 11

Emergency call only : 0853642449

หมายเหตุ :
*ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุป๊ เก็บเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต ราคาเด็ก
ต่้ากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 3,000 บาท
- ส้าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 160 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
บริการแจกน้้าดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวัน
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้านบัวหิมะ ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านใบชา ร้านหยก ร้านผีเซ๊ยะ และร้านไข่มุก
ซึ่งจ้าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้าน
จ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 - 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้
*ก่อนท้าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก*
ประกาศ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน
ได้มีการออกกฎระเบียบ ก้าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยา
สีฟัน แชมพู หมวกอาบน้้า รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม **ดังนั้น
กรุณาน้าสิ่งของใช้เหล่านี้ตดิ ตัวมาด้วยตัวเอง**
**หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมก้าหนดไว้ (กรุณา
สอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน้้า แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ )
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ (ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาแล้วเท่านั้น) นับจากที่
พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทาง
ได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246 - 7
หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ํากว่า 7 วัน
ทําการ)
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3.2 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร ท่านควรจัดเตรียม
ค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทําการ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5 - 7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8 - 10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
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อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.กระเป๋าเดินทาง
3.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่นา้ํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
(ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ไม่ต้องส่งเอกสารสําหรับทําวีซ่า ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง)
หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
7. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
8. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 160 หยวน/ท่าน/ทริป
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
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9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวน
เงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
**กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว**
มีค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า - ออก หรือ Re - Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่น
วีซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูตบิ ัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการ
ออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5 - 7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้เข้า - ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC
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กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2
อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนือ่ งจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารทีต่ ้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า - ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จา่ ยเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซา่ ด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูส่ มรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถกู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน....................ปี............................. ถึง วันที่....................เดือน............................ปี.....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที.่ .......................เดือน.............................ปี............ ถึง วันที่..........................เดือน.........................ปี.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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