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CHINA
ปักกิ่ง กําแพงเมืองจีน สงกรานต์
โดยสายการบิน แอร์ไชน่า (CA)
5 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์.. สบาย ปักกิง
่ กําแพงเมืองจีน สงกรานต์





ชม กําแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
สัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง และหอฟ้าเทียนถาน
ชมโชว์สุดอลังการ กายกรรมปักกิ่ง
ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และสุกี้หม้อไฟ

รายละเอียดการเดินทาง
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วัน
1
2

3

4

5

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

✈

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน –
พระราชวังกู้กง –ศูนย์ไข่มก
ุ - ชม
กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูรอ
้ น – ผลิตภัณฑ์ยางพารา
– หอฟ้าเทียนถาน – ย่านการค้า The
Place
กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –
ศูนย์อัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกีฬารัง
นกและสระว่ายน้ําโอลิมปิก – ถนนหวังฝู
จิง่
ศูนย์ผีเชี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย –
ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

โรงแรมที่พัก
Yitel Hotel หรือ
เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
Yitel Hotel หรือ
เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
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Yitel Hotel หรือ
เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
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✈

-

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีน ( แบบเดี่ยว ) ท่านละ 1,500 บาท **
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200 หยวน /ท่าน/ทริป **เด็ก
เก็บเท่าผู้ใหญ่**
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/
ท่าน/ทริป

เครื่อง Boeing 737 – 800
ที่นั่งบนเครื่อง 3 – 3

เสิร์ฟอาหารร้อน

ทั้งขาไป – ขา
กลับ

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป – ขากลับ 23 กก.
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
16.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน
น.
แอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
19.35 ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเทีย
่ วบินที่ CA960
น.
01.00 เดิ นทางถึ ง สนามบิ น กรุง ปั กกิ่ ง สนามบิน นี้ ได้ เ ปิด ส่ วนขยายแห่ งใหม่เ พื่ อเปิ ด
น.
ให้บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิกปี 2008 คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง
55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา
ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร
ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วย
ลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่
ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนํา
ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อ
ว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขต
การปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับ
มณฑล หลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่าง
รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่ง
มีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณแต่ยังแสดงถึง
สภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก
ที่พัก
Yitel Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สองของการเดินทาง
ปักกิ่ง – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก
้ ง – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก - ชม
กายกรรมปักกิ่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้
880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตาราง
เมตร สามารถจุ ป ระชากรได้ ถึ ง 1,000,000 คน ปั จ จุ บั น จั ตุ รั ส เที ย นอั น เหมิ น
นั บ เป็ น จั ตุ รั ส ใจกลางเมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก ล้ อ มรอบด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมที่ มี
ความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธง
แดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจ
กลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวั นตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์
การปฏิ วั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ช าติ จี น ทางฝั่ ง ตะวั น ออก
นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรําลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเห
มิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่ง
เล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวม
ทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ทม
ี่ ีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อใน
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ภาษาจีนว่า „กู้กง‟ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า „จื่อจิ้นเฉิง‟
ซึ่งแปลว่า „พระราชวังต้องห้าม‟ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาว
จีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของ
บุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น „ที่ต้องห้าม‟ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ําเข้าไป
ได้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่ านเลื อกซื้อ ผลิ ตภั ณฑ์ จาก ไข่ มุก ที่ มีชื่อเสีย งของเมื องจีน อาทิ เช่ น ครี ม
ไข่ มุ ก ผงไข่ มุ ก เป็ น ต้ น จากนั้ น นํ า ท่ า นชม กายกรรมปั ก กิ่ ง การแสดงโชว์
กายกรรมที่ ตื่ น เต้ น ระทึ ก ใจ พร้ อ มแสง สี เสี ย ง กายกรรมปั ก กิ่ ง เป็ น การแสดง
ผสมผสาน ทั้งหวาดเสียวและตื่นเต้น หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะ
แตกต่างกันไป โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงสิ่งของ
กายกรรมผาดโผนบนที่สูง แต่ไฮไลน์คือการขับมอเตอร์ไซค์มากกว่า 4 คัน ใน
ลูกโลกด้วยความเร็วในพื้นที่จาํ กัดท่านไม่ควรพลาดชมกายกรรมปักกิ่งที่มีชื่อเสียง
ก้องโลก
ค่ํา
รับประทานอาหารค่า
ํ ณ ภัตตาคาร…เมนูพิเศษ....เป็ดปักกิ่ง
ที่พัก
Yitel Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สามของการเดินทาง
พระราชวังฤดูร้อน – หอฟ้าเทียนถาน –ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ศูนย์การค้า The
Place
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไล
ข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้นํางบประมาณของกองทัพเรือ
มาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบด้วย
ตําหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตํา หนักเริ่นโช่วเตี้ยน
สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง
เก๋งพระหอม ตําหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไป
ตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และตําหนักต่างๆ อีกมากมาย
นําท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือก
ซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
ฯลฯ นําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่
ทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้
เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี
พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยว
ได้ผลอุดม ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว
เป็ น ต้ น จากนั้ น นํ า ท่ า นเข้ า ชมศู น ย์ สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยางพารา เป็ น ใน
ลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพื่อสุขภาพพร้อมวิทยากร
บรรยายสรรพคุ ณของผลิ ต ภั ณฑ์ จากนั้ น นํา ท่ า นอิ ส ระช็ อ ปปิ้ง ย่ านการค้ า The
Place ศูนย์กลางการช็อปปิ้งแห่งใหม่ของปักกิ่ง
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ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร…..เมนูพิเศษ....สุกี้หม้อไฟ
Yitel Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ของการเดินทาง
กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์อัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและ
สระว่ายน้ําโอลิมปิก – ถนนหวังฝูจิ่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกําแพงที่มีป้อมคั่นเป็น
ช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กําแพง
ส่ว นใหญ่ที่ ปรากฏในปัจ จุบั น สร้ างขึ้ นในสมัย ราชวงศ์ หมิ ง ทั้ง นี้ เพื่ อป้ อ งกั นการ
รุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกําแพงต่ออี ก
หลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถ
บุ ก ฝ่ า กํ า แพงเมื อ งจี น ได้ สํ า เร็ จ มี ค วามยาวทั้ ง หมดถึ ง 6,350 กิ โ ลเมตร และ
นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีน
จากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได้ จากนั้น นําท่านแวะชม ศูนย์หยก ที่
มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก
หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
นํ า ท่ า น ผ่ า นชมและถ่ า ยรู ป หน้ า สนามกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก รั ง นก สนามกี ฬ า
โอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron
เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออํานวยต่อ
สิ่ง แวดล้ อม ในสนามจุ ได้ 91,000 ที่ นั่ง ใช้จั ดพิ ธีเ ปิด -ปิด การแข่ง ขัน โอลิม ปิ ก
2008 มี ลั ก ษณะภายนอกคล้ า ยกั บ “รั ง นก”ที่ มี โ ครงตาข่ า ยเหล็ ก เหมื อ นกิ่ ง ไม้
เพดานและผนังอาคารที่ทําด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง
ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่าน
ชมสระว่ายน้ําแห่งชาติ สระว่ายน้ําแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อน
น้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอน
ทํ า เป็ น โครงร่ า ง เน้ น ใช้ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ ให้ ดู เ หมื อ นน้ํ า ที่ สุ ด และใช้
เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin‟s Trinity College
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุด
ของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร
ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดิน
แห่งนี้เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ที่พัก
Yitel Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ห้าของการเดินทาง
ศูนย์ผีเชี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิง
่ – กรุงเทพฯ (CA959/14.05 –
18.35)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเข้าชม ศูนย์ผีเซียะ หรือ ผีซิว เป็นสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของจีนมา
แต่โบราณสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์เ กี่ยวกั บโชคลาภเงินทองของจีน และยัง เป็นสั ญลักษณ์
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14.05
น.
18.35
น.

ของการพิ ทั ก ษ์ แ ละคุ้ ม ครองทรั พ ย์ ส มบั ติ อี ก ด้ ว ย จากนั้ น นํ า ท่ า นอิ ส ระ ช็ อ ปปิ้ ง
ตลาดรัสเซีย ให้ท่า นได้เ ลือกซื้อสิน ค้าต่ างๆ ทั้งกระเป๋ า เสื้อผ้า รองเท้า และ
อื่นๆ อีกมากมาย
สมควรแก่เวลานําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองปักกิง่
อําลากรุงปักกิง่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA959
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

ปักกิ่ง กําแพงเมืองจีน สงกรานต์ 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน แอร์ไชน่า
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2561

26,991

29,991

29,991

4,599

วันที่ 12 – 16 เมษายน 2561

28,991

31,991

31,991

4,599

วันที่ 13 – 17 เมษายน 2561

27,991

30,991

30,991

4,599

“จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว หักค่าตั๋วออกจากค่าทัวร์ 8,000 บาท”
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***

ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**
กรณีกรุ๊ปน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ท่าน/ทริป
**เด็กอายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ เก็บเพิ่ม 3,000 บาท จากราคาทัวร์**
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือ ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านยางพารา ร้านผ้าไหมและ
ร้านหยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเทีย
่ วทุกท่าน
ทราบว่าทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาที่ร้านกําหนด...และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่ทางร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 400 หยวนต่อท่านต่อร้าน
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เงื่อนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว
ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีทล
ี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ
เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

3.

การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่าย
ทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ
้ งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
ค่ามัดจําที่พก
ั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืน
เงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนือ
่ งจากค่าตัว๋ เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน
้ ๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้

1.

คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริการนี้รวม

1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด

2.

ค่าโรงแรมทีพ
่ ักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)
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3.

ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเทีย
่ วตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามข้อมูล
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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ํ มัน

9.

น้ําหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม เท่านัน
้
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ//สัมภาระ
ติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้าํ หนักของกระเป๋า
สัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามที่สายการ
บินกําหนด
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Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีทน
ี่ ้ําหนักเกินกว่าทีส
่ ายการบินกําหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หาก
น้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ
่ งดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200 หยวน/ ท่าน/ทริป
กรณีกรุป
๊ ออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/
ท่าน/ทริป

8.

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบเดี่ยว ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ)
ท่านละ 1,500 บาท
กรณีทเี่ จ้าหน้าที่ดําเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทาง
ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทก
ุ กรณี

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หมายเหตุ

1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอื่ น ๆที่ อ ยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของทางบริ ษั ท ฯหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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4.

บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การห้ า มออกนอกประเทศ หรื อ ห้ า มเข้ า ประเทศ อั น
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิด ตามราคาตั๋ว เครื่ องบิ นในปัจจุ บัน หากราคาตั๋วเครื่อ งบิน ปรับ สูงขึ้ น บริษัท ฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัท
ฯจะดํา เนิ นโดยสุ ด ความสามารถที่ จ ะจั ด บริก ารทั ว ร์ อื่น ทดแทนให้ แต่จ ะไม่ คื น เงิ น ให้
สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. เมื่ อ ท่ า นออกเดิ น ทางไปกั บ คณะแล้ ว ท่ า นงดการใช้ บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ ง
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจํา
คืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้ งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็ บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ น
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / ร้าน
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมี
สภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและ
ตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ พืน
้ หลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้มเห็นฟัน
ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดข้าราชการ และ
ต้องไม่ใช่สติก
๊ เกอร์ หรือรูปปริน
้ จากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผูท
้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือ Re-Entry ด้วย
ตนเองเท่านัน
้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

5.

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6.

เอกสารทีใ่ ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพือ
่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบต
ั ร
ของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.consular.go.th/)
- กรณีทเี่ ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8.

ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานทีท
่ ํางานตําแหน่งงานทีอ
่ ยูป
่ ัจจุบน
ั ทีอ
่ ยูท
่ ี่ทาํ งาน
ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉก
ุ เฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้านทีท
่ ํางานและของญาติโปรด
รับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มทีม
่ ี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พร้อมส่งให้บริษท
ั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน
่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิม
่ เติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยืน
่ เอกสาร เป็นเอกสิทธิข
์ องสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้น
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การทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจาก
บริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทท
ี่ ํางานในประเทศไทย และ

มีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ ไทยเท่านัน
้
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เนือ
่ งจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษท
ั สามารถขอวีซ่า
ให้ได้
1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกน
ั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอน
ื่ ๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารทีต
่ ้องเตรียม

1.

พาสปอร์ต ที่มอ
ี ายุการใช้งานไม่ตา่ํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า
และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2หน้าเต็ม

2.

รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือว่าจ้างในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรอง
ตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.

ชื่อเป็นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีด
่ ูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
2.

นํารูปถ่ายเก่า ที่ถา่ ยไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.

นํารูปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า

4.

นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริน
้ จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี
ลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน
สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอก
ข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูส
่ มรส
............................................................................................................................
ที่อยูต
่ ามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ....................
ที่อยูป
่ ัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์บา้ น...........................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่)………………………………………………
ตําแหน่งงาน...............................................
ที่อยูส
่ ถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
............................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถก
ู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ
่ งจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย
 เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วัน
ที่..............................เดือน............................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย
 เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................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 อาจทํา
ให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พือ
่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้ (โปรดทํา
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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