บริษัทอันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุ ญำตเลขที่ 11/06144
268/6 ถ.ลำดพร้ำว122(มหำดไทย1)วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 062-8982465 / 086-9085995 ID Line : linglingthai
www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

วันที่

กําหนดการ

เช้ า

เทีย่ ง เย็น

โรงแรม
SERENGETI HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

1

กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 18.10-22.25)

X

X

✈

2

เฉิงตู-ผ่ านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ -ผ่ านชม
เมื องโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่ งชาติ
จิ่วจ้ ายโกว





 RUNDU HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว (ไม่ รวมรถ
เหมาในอุทยาน)





 RUNDU HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

จิ่วจ้ ายโกว-อุทยานแห่ งชาติหวงหลง
(ไม่ รวมกระเช้ าขึ้น-ลง)-เม่ าเสี้ ยน





 XIQIANGJIAYUAN HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

5

เม่ าเสี้ ยน-เฉิงตู-ศูนย์ หมีแพนด้ า (รวมรถ
แบตเตอรี่)-โชว์ เปลี่ ยนหน้ ากาก





CROWNE PLAZA WENJIANG
 HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
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ถนนโบราณจินหลี่ -เฉิงตู-กรุงเทพฯ
(3U8145 : 15.45-18.00)

6





✈

กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปหั วหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจํานวน 180 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
วันแรก

กรุงเทพฯ-เฉิงตู

15.00 น.

 คณะพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ า งประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9บริ เ วณ ISLAND-W โดยสายการบิ น SICHUAN AIRLINES โดยมีเ จ้า หน้ า ที่ จากทาง
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสั มภาระและเอกสารให้ก บั ท่าน
เหิ รฟ้าสู ่ เมื องเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8146
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมื องนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเข้าสู โ่ รงแรมที่พกั
 พักที่ SERENGETI HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
เฉิงตู-ผ่ านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ -ผ่ านชมเมื องโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู ่ จิ่วจ้ ายโกว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง) ระหว ่างทาง ผ่ านชม ทะเลสาบเตี๋ ย
ซีไห่ ซึ่ง เป็ นทะเลสาบที่ มีผิ วนํ้ าราบเรี ย บขาวใส ดุ จกระจกเงา ตามตํา นานที่ เ ล่า ขานกัน มาวา่
ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากแผ่นดินไหว ทําให้หมูบ้่ านทั้ง หมูบ่ ้า นจมอัน ตธานหายไปทัน ที และความ
งามที่เห็ นอยูน่ ้ ี เป็ นความงามที่เกิดจากความหายนะ จากนั้ น เดิ น ทาง ผ่ า นชม เมื อ งโบราณซงพาน
ระหว ่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุง่ หญ้า ชวนจู ซ่ ื่ อ สมัย เมื่อ 70 ปี ที่ แ ล้วได้เ กิด
สงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนี มาตามเส้นทางผ่า นทุ ง่ หญ้า อัน สวยงามเพื่ อ เป็ นการระลึ ก ถึ ง
ทหารจีนแดง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อ ท่านจะได้พบกับความงดงามของ เขตอุทยานแห่ งชาติจิ่ว จ้ า ยโกว ผ่า นเส้ น ทางที่
ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนี ย ภาพของลํา นํ้ าหมิง เจี ย ง
ทอดยาวเป็ น แนวคดเคี้ ย วเมื่อ มองจากที่ สู ง ผ่า นเส้ น ทางคดโค้ง ไปตามขุน เขาและโตรกผา ซึ่ ง
เส้นทางนี้ เป็ นเส้นทางสําคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็ นเส้นทางที่ศตั รู ใช้รุกราน เสฉวน ตั้ง แต่รั ฐ ฉิ น
ก๊กโจโฉ หรื อพรรคคอมมิวนิ สต์ ผ่า นยอดเขาที่ สู ง ที่ สุ ด ตู ้เ จี ย งซาน ที่ ร ะดับความสู ง 4,200 เมตร
ก ่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ RUNDU HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

18.10 น.
22.25 น.

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
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วันทีส่ าม

อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว (ไม่ รวมรถเหมาในอุทยาน)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู ่ อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว (ไม่ รวมรถเหมาในอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุ ทยาน
แห่ งชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ อําเภอหนานปิ ง อยู ท่ างเหนื อ ของมณฑลเสฉวน ห่า ง
จากตัวเมืองเฉิ งตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูส่ ู งกว ่าระดับนํ้าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอ าณาบริ เ วณ
ถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ ทา่ นสั มผัส กับความงาม ซึ่ ง ได้รั บการอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ เ ป็ นมรดกโลกเมื่อ 14
ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติไ ด้เ นรมิตประดุ จดั่ง แดนสวรรค์
อุทยานจิ่วจ้ายโกวได้พฒั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเ นื้ อ ที่ 40 ตารางกิโ ลเมตร มีช นชาติ
จั้ง ทั้งหมดเก้าหมูบ้่ าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว ่า จิ่วจ้า ยโกว มีแ มน่ ้ ํ าลํา ธาร มีทะเลสาบใหญ่น้ อ ยมากมาย
หลายร้อยกว ่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรี ยกว ่าลูกทะเล นํ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา
จะเห็ นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่ าดงดิบท้อ งฟ้ า เป็ นสี คราม สั มผัส ธรรมชาติ บริ สุ ทธิ์ ที่ ไ ด้รั บ
การดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี โดยไม ่ถูก ทํา ลายด้วยนํ้ ามือ มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ทุ ก สถานที่ ล ้วนเป็ นความงามที่
ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดงั่ ภาพวาดในจินตนาการของเหล่า กวีท้ งั หลาย นํ า ท่า นชมความงาม
เริ่ มตั้งแต่ นํ้าตกโน่ ยื่ อ หล่ าง สู ง จากระดับนํ้ าทะเล 2,365 เมตร กว้า ง 320 เมตร สู ง 25 เมตร เป็ น
นํ้าตกหิ น ปู น ที่ ก ว้า งที่ สุ ดของอุ ทยานจิ่ วจ้า ยโกว และกว้า งที่ สุ ดในประเทศจี น จากนั้ น ชม หมู่
ทะเลสาบซู่เจิ้น ให้ทา่ นได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่ มดํ่า กับธรรมชาติ ที่ ส วยสดงดงามได้
อย่างเต็มที่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน
นําท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ ซึ่งชื่อของทะเลสาบนี้ มาจากแนวหิ นปูนก้นทะเลสาบที่ มีรู ปร่า งเหมือ น
มังกรสองตัว จากนั้นนํา ท่า นชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุ ดในจิ่ วจ้า ยโกว ยาวกวา่ 7 กิโ ลเมตรอยู ่
ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงี ยบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้ า สี เป็ นทะเลสาบที่ มีสี ของนํ้ า
แปลกตาโดยเฉพาะเมือ่ ยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นนํ้า สี ของนํ้าในทะเลสาบจะเปล่ง ประกายเป็ น
สี รุ้งดูงดงาม

เทีย่ ง
บ่ าย

***โปรดทราบ !! หมายเหตุ: เนื่ องจากอุทยานจิ่วจ้ ายโกว มีจํากัดจํานวนคนเข้ า ชมได้

คํ่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

แค่ 2,000 คนต่ อวัน สามารถออกบัตรเข้ าชมได้ ก่อนล่ วงหน้ า 90วั น นั บ จากวั น เข้ า ชม
(ชํ าระเงินทันที) โดยต้ องใช้ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ เ ดิ น ทางจริ ง ในการจองเท่ า นั้ น
หากมีเหตุการณ์ บางประการเกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถจองคิ ว เข้ า ชมอุ ท ยานจิ่ ว จ้ า ยโกวได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท่ า นทราบ
ล่ วงหน้ าทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยนช์ ของลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ ***
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ RUNDU HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
จิ่วจ้ ายโกว-อุทยานแห่ งชาติหวงหลง (ไม่ รวมกระเช้ าขึ้น-ลง)-เม่ าเสี้ ยน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู ่ อุทยานแห่ งชาติหวงหลง นําท่านชมความงามของอุทยานที่มีล ํา ธารนํ้ าไหลมาจาก
ยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิ มะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็ นสายนํ้าที่ มีส ่วนผสมของหิ น ปู น เมื่อ ไหลลงสู ่ที่ร าบ
ก ่อเกิดเป็ นแอ่งนํ้าขนาดใหญ่น้อย ทําให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกัน เป็ นแอ่ง เล็ ก ใหญ่มากมาย นํ้ า
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เทีย่ ง
บ่ าย
คํ่า
วันทีห่ ้ า
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า

วันทีห่ ก
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย
15.45 น.

ใสเรี ยบเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพท้องฟ้า ภูเขาและต้นไม้ (เดินทางเท้าตามเส้ นทางที่ทางอุ ทยาน
สร้ างไว้ ไม่ รวมกระเช้ าขึ้น –ลง)
*** ในกรณีทชี่ ม อุทยานแห่ งชาติหวงหลงไม่ ได้ เนื่ องจากสภาพอากาศไม่ เ อื้ อ อํ า นวย ทางบริ ษ ัท
ขอเปลี่ ยนโปรแกรมเป็ น นําท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้ ง อยู่ ทางตะวั น ตกของอํ า เภอซง
พาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่ สู ง จากระดั บ นํ้ า ทะเล 2,800 เมตร จุ ด ที่
สู งสุ ดสู งถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ ยตลอดทั้งปี อยู่ที่ 4 องศา องค์ ประกอบสํ า คั ญของทิว ทัศ น์ คื อ
ภูเขา ถํ้า ป่ า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถทีจ่ ะประชันกับ จิ่ ว จ้ า ยโกวได้ ส่ วน
นํ้าตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้ ***
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู ่ เมื องเม่ าเสี้ ยน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูท่ างทิศตะวัน ออกเฉี ย งใต้
ของมณฑลเสฉวนประชากร ส่วนใหญ่เป็ นชนชาวเผ่าเชียง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ XIQIANGJIAYUAN HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
เม่ าเสี้ ยน-เฉิงตู-ศูนย์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบตเตอรี่)-โชว์ เปลี่ ยนหน้ ากาก
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู ่ เมื อ งเฉิ ง ตู (ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 3 ชั่ ว โมง) ระหวา่ งทางท่า นจะได้
เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู ่ ศูนย์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบตเตอรี่ ) ที่ นี่ มีห มีแ พนด้า กวา่ 20 ตัว หมีแ พนด้า เป็ น
สัตว์สงวนหายากมีกาํ เนิ ดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุ ณ หภู มิใ นร่า งกายที่ พ ร้ อ มจะตั้ง ท้อ งมี
เพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่ แ ข็ ง แรงเพี ย งตัวเดี ย วเท่า นั้ น จะอยู ร่ อด
อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลู กศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็ นสื่ อการผูกมิตรไมตรี ก บั ประเทศต่างๆ
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์ เปลี่ ยนหน้ ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้ อ มความสามารถในการเปลี่ ย นหน้ า กากแต่ล ะฉาก
ภายในเสี้ ยววินาที โดยที่ไม ่สามารถจับตาได้ทัน เป็ นการแสดงที่ ส งวนและสื บทอดกัน มาภายใน
ตระกูล หลายชัว่ อายุคน ไม ่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
 พักที่ CROWNE PLAZA WENJIANG HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว****
ถนนโบราณจินหลี่ -เฉิงตู-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู แ่ หล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดิ น ที่ รั ก ษาบรรยากาศสมัย โบราณ
ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสิ น ค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นําท่านเดินทางสู ่ สนามบินซวงหลิ ง เมื องนครเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู ก่ รุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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18.00 น.

ถึงท่าอากาศยานสุ ววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คื องานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)

ทัวร์ คณ
ุ ธรรม จิ่วจ้ ายโกว...ต้ มยํากุ้ง
หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U)
อัตราค่ าบริ การ (ราคาต่ อท่ าน)
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

3,000 บาท

วันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2561

23,999 บาท

23,999 บาท

3,000 บาท

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2561

23,999 บาท

23,999 บาท

3,000 บาท

วันที่ 21-26 ธันวาคม 2561

23,999 บาท

23,999 บาท

3,000 บาท

กําหนดการเดินทาง

ไม่ รับจอยแลนด์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบิน มีก ารปรั บราคาภาษี น้ ํ ามัน ขึ้ น ทางบริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่า ภาษี
นํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก ่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 20 ก.ค. 61 เป็ นเงิน 1,600 บาท
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมือ้ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสั มภาระ ท่านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้ น ต่อ ท่า น นํ้ าหนั ก ต้อ งไมเ่ กิน
7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่ อนไขของแต่ละสายการบินที่ มีการเรี ยกเก็บ
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7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว ่างการเดินทาง ท่านละไม ่เกิน 1,000,000 บาท (ค่า รั ก ษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครอง
ผูเ้ อาประกันที่มอี ายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว ่าง 1 เดือน ถึ ง 15 ปี และผู ้ที่มีอ ายุ สู ง กวา่ 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทัง้ หลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่า ชดเชยที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นกรมธรรม์ท้ งั นี้ ย่อ ม
อยูใ่ นข้อจํากัดที่มกี ารตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้อ งมีใ บเสร็ จ และมีเ อกสารรั บรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลู กค้ าท่านใดสนใจ ซื้ อ ประกั น การเดิ น ทางเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภาพ ท่ า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีข่ องบริษ ัท ฯ ***ทั้ง นี้ อั ต ราเบี้ ย ประกั น เริ่ ม ต้ น ที่ 330 บาท
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณีที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติ ดเชื้ อ , ไวรั ส , ไส้ เ ลื่ อ น, ไส้ ติ่ง , อาการที่ เ กี่ย วข้อ ง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสี ย หายโดยเจตนา, การฆ่า ตัวตาย, เสี ย สติ , ตกอยู ่
ภายใต้อ ํา นาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บจากการทะ เลาะวิวาท การแท้ง บุ ตร, การบาดเจ็ บเนื่ องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก อ่ การร้ า ย การยึ ด พาหนะ และการปล้น อากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่ อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่านั้น !!! ต
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่ นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ เชน่ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จา่ ย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรั บเงิ น ที่ ถู ก ต้อ ง จะต้อ งบวก
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จา่ ย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้ง ทางบริ ษ ัทฯ จะออกให้ ภ ายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ ถูกให้ก บั บริ ษ ัททัวร์ เท่านั้น
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่ อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลัง จากทํา การจอง) พร้ อ มส่ ง
สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรูปถ่ าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสาร
ทีใ่ ห้ กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่ น ด่ ว น 2 วั น ทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น )
3. ชําระส่ วนทีเ่ หลื อ ก ่อนเดินทาง 15 วัน (ไม ่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิ กการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก ่อนเดินทาง 30 วัน คื นค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก ่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว ่า 1-14 วันก ่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม ่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษ ัทฯ จะพิ จารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทง้ ั นี้ ทา่ นจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จา่ ยที่ ไ มส่ ามารถเรี ย กคื น ได้ เช น่ ค่า ตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซา่ ตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่า ใช้จา่ ยอื่ น ๆ ที่ เ กิดขึ้ น ตามจริ ง ในกรณี ที่ไ ม ่
สามารถเดินทางได้
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 เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อ ไมเ่ ดิ น ทางพร้ อ มคณะถื อ วา่
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม ่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงิ นมัดจําคืน ไม ่ว ่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางชว่ งวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อ ค่า มัดจํา ที่ พ ัก รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เ ศษ เช น่
Extra Flight และ Charter Flight จะไม ่มีการคืนเงิ นมัดจํา หรื อ ค่า ทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ อ งจากค่า ตัว๋ เป็ นการเหมาจ่า ยใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลั บ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม ่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่อ งเที่ ย วเป็ นไปอย่า งราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม ่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ ปฏิ วตั ิ แ ละอื่ น ๆที่ อ ยู น่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช น่ การเจ็ บป่ วย, การถู ก ทํา ร้ า ย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม ่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่า ช้า จากสายการบิ น , การประท้วง, การนั ดหยุ ดงาน,
การก ่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้า หรื อ ออกเมือ งจากเจ้า หน้ า ที่ ตรวจคนเข้า เมือ ง หรื อ เจ้า หน้ า ที่ ก รม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรั บผิ ดชอบของบริ ษ ัทฯ
 หากไม ่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่า ช้า และความผิ ดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม ่มีการคืนเงิ นใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม ่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้ น บริ ษ ัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรั บราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม ่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษ ัทฯไมค่ รบ อาทิ ไมเ่ ที่ ย วบางรายการ, ไม ่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จา่ ยให้ ตัวแทนต่า งประเทศแบบเหมาขาดก อ่ น
ออกเดินทางแล้ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้า ประเทศที่ ร ะบุ ใ น
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม ่คืนค่า บริ ก ารไมว่ ่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น อัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม ่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บัติเ หตุ ที่เ กิดจาก
ความประมาทของตัวนัก ท่องเที่ ยวเอง
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อ เจ้า หน้ า ที่ ของบริ ษ ัท ฯ ก อ่ นทุ ก ครั้ ง มิฉ ะนั้ น ทาง
บริ ษทั ฯจะไม ่รับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมือ่ ท่านตกลงชําระเงิ นไม ่ว ่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษ ัทฯ จะถื อ วา่ ท่า นได้ย อมรั บในเงื่ อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มอี ายุการใช้งานไม ่ตํ่ากว ่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ าเกิดการชํารุด เจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้ า -ออกเมื อ ง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว ่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้า -ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
SH3UCTU17 ทัวร์ คณุ ธรรม จิ่วจ้ายโกว...ต้มยํากุง้ 6 วัน 5 คืน(3U) พ.ย.-ธ.ค.61/RE200718

7

3. รูปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลั งสี ขาวเท่านั้น !!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้า มเปื้ อน, ห้ า มยิ้ ม, ห้ า มใส่เ สื้ อ สี อ อ่ น และสี ขาว (ห้ า มใส่เ สื้ อ คอกว้า ง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางาน ชุดนัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา), ห้ า มใส่แ วนตาสี ดํา หรื อ
กรอบแว ่นสี ดาํ , ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิ ด เชน่ ต่างหู สร้อย กิป๊ ติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็ นคิ้ว และใบหู ท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โ กดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม ่ใชส่ ติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม ่ถ่ายมาไม ่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซา่ กรุ ณาเตรี ยมหนั ง สื อ รั บรองต้น สั ง กัดจัดมาพร้ อ มกับการส่ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอ่ แม ่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพอ่ แม ่
4. กรณีชื่อไม ่ตรงกับสู ติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอ่ แม ่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพอ่ แม ่
4. กรณีชื่อไม ่ตรงกับสู ติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ อ่ แม ่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางทีช่ ื่ อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุ บนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ั บยื่นวีซา่ ที่ ศูนย์ยื่นวีซา่ จีนในวันยื่น วีซา่
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1.ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้ น!! ต่ออายุ การทํางานแล้วไมต่ ่ าํ กวา่ 3 – 6 เดื อน หากไม่ ไ ด้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็ นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุ บนั ขัน้ ตํ่า 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่ นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทที่ างบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขาย)
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ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุม่ ข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ ย ม สาธารณรั ฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนี ย ลัตเวีย ลัก เซมเบิ ร์ ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนี ย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนี ย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ อ งจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก ่อนทําการยื่นวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก ่อนยื่นวีซา่ ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อ มส่ง ให้ บริ ษ ัททัวร์ อย่า ง
น้อย 10 วันทําการ (ก ่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซา่ จีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบี ย บการยื่ น เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไ ม ่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บั ต ร APEC ในการเดิ น ทาง และยกเว้น การทํา วีซ า่ จี น ท่า น
จะต้อ งรั บผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เ ข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษัทฯ ไมท่ ราบกฎกติ ก าใ น
รายละเอียดการยกเว้นวีซา่ / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่า นทํา บัตรหายในระหวา่ งเดิ น ทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่ องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่ นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่ อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มื อถื อ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) …..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื่ อสถานทีท่ าํ งาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่ถู กต้องที่ส ามารถติดต่อท่ านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่ อวันที.่ ............... เดื อน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดื อน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่ อวันที.่ ............... เดื อน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดื อน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โ ทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โ ทร............................................
....

หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่ อ ประโยชน์ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครั ด)

SH3UCTU17 ทัวร์ คณุ ธรรม จิ่วจ้ายโกว...ต้มยํากุง้ 6 วัน 5 คืน(3U) พ.ย.-ธ.ค.61/RE200718

10

