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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 19.10-23.05) X X ✈ 
WYNDHAM GRAND PLAZA 
CHENGDU HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

2 เฉิงตู-อุทยำนซงผงิโกว (รวมรถแบตเตอร่ี) 
ฉวนจู่ซ่ือ 

   YARI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
ฉวนจู่ซ่ือ-อุทยำนแห่งชำติหวงหลง-ผ่ำนชม
เมืองโบรำณซงพำน-ทะเลสำบเตี๋ยซีไห่ 
เม่ำเส้ียน 

   
MAOXIAN 
INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 เม่ำเส้ียน-อุทยำนภูผำหิมะกำร์เซียต๋ำกู่ปิงชวน 
(กระเช้ำ)-เม่ำเส้ียน 

   
MAOXIAN 
INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
เม่ำเส้ียน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถ
แบตเตอร่ี)-ถนนคนเดินชุนซีลู่โชว์เปลีย่น
หน้ำกำก 

   
WYNDHAM GRAND PLAZA 
CHENGDU HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

6 ถนนโบรำณจินหลี่ 
เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 15.25-18.00) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 180 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 
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 ก ำหนดกำรเดินทำง 9 - 14 พฤศจิกำยน  2561 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

16.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิน  SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีจำกทำง
บริษทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสัมภำระและเอกสำรใหก้บัท่ำน 

19.10 น.         เหิรฟ้ำสู่   เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8146  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

23.05 น. ถีงท่ำอำกำศยำนซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชำกรหนำแน่น
ท่ีสุดของประเทศจีน หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองแลว้  น ำท่ำนเขำ้สู่โรงแรมท่ีพกั  
 WYNDHAM GRAND PLAZA CHENGDU HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีส่อง เฉิงตู-อุทยำนซงผงิโกว (รวมรถแบตเตอร่ี)-ฉวนจู่ซ่ือ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนซงผิงโกว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง ) ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้น

ชมบรรยากาศสองขา้งทาง  
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเท่ียวชม อุทยำนซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอร่ี) อุทยำนน้ีรวบรวมเอำควำมยิ่งใหญ่ ควำม

งดงำม ควำมพิเศษ ควำมแปลกใหม่ และควำมล้ีลับของธรรมชำติ มำรวมกันอยู่ใน 3 หุบเขำ 9 
ทะเลสำบ 40 วิวทิวทศัน์  น ำท่ำนชม ทะเลสำบยำว (ฉำงไห่) ทะเลสำบต้นกก (ฟำงไห่) ทะเลสำบหิน
ขำว (ไป๋สือไห่) ทะเลสำบไป๋ล่ำไห่ (ช่ำงไป๋ล่ำไห่-เช่ียไป๋ล่ำไห่) ทะเลสำบแห่งควำมรัก ทะเลสำบ 5 สี 
สระมรกต ทะเลสำบหมึกสีน ้ำเงินเข้ม และน ้ำตกธำรไข่มุก สวยงดงำมไม่แพจ่ิ้วจำ้ยโกว ดินแดน
สวรรคบ์นดิน ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลำด จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฉวนจู่ซ่ือ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 2 ช่ัวโมง) ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้งทาง  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 YARI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ำม ฉวนจู่ซ่ือ-อุทยำนแห่งชำติหวงหลง-ผ่ำนชมเมืองโบรำณซงพำน-ทะเลสำบเตี๋ยซีไห่-เม่ำเส้ียน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น ำท่ำนเท่ียวชมควำมงำมของ อุทยำนแห่งชำติหวงหลง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) ท่ีมี

ล ำธำรน ้ำไหลมำจำกยอดเขำท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ซ่ึงเป็นสำยน ้ำท่ีมีส่วนผสมของหินปูน 
เม่ือไหลลงสู่ท่ีรำบก่อเกิดเป็นแอ่งน ้ ำขนำดใหญ่นอ้ย ท ำใหหิ้นปูนตกตะกอนเกำะตวักนัเป็นแอ่งเล็ก
ใหญ่มำกมำย น ้ ำใสเรียบเหมือนกระจกท่ีสะท้อนภำพท้องฟ้ำ ภูเขำและตน้ไม ้(เดินทำงเท้ำตำม
เส้นทำงทีท่ำงอุทยำนสร้ำงไว้ ไม่รวมกระเช้ำขึน้–ลง) 
*** ในกรณีที่ชม   อุทยำนแห่งชำติหวงหลงไม่ได้    เน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย ทำงบริษัท
ขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็น น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทำงตะวันตกของอ ำเภอซง
พำน ภำยในหมู่บ้ำนโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจำกระดับน ้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่
สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศำ องค์ประกอบส ำคัญของทิวทัศน์คือ 
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ภูเขำ ถ ำ้ ป่ำ ทะเลสำบ ทะเลสำบใหญ่น้อยมีควำมงดงำมสำมำรถที่จะประชันกับจ่ิวจ้ำยโกวได้ ส่วน
น ำ้ตกกส็ำมำรถประชันกบัหวงหลงได้***    

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  ระหวำ่งทำง ผ่ำนชม เมืองโบรำณซงพำน เป็นเมืองโบราณท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ

เมืองซงพานไว ้ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายรูปกบับรรยากาศท่ีสวยงามของตวัเมืองโบรำณ น ำท่ำนแวะชม 
ทะเลสำบเตี๋ยซีไห่  ซ่ึงเป็นทะเลสำบท่ีมีผิวน ้ำรำบเรียบขำวใส ดุจกระจกเงำ ตำมต ำนำนท่ีเล่ำขำนกนั
มำว่ำ ทะเลสำบแห่งน้ีเกิดจำกแผน่ดินไหว ท ำให้หมู่บำ้นทั้งหมู่บำ้นจมอนัตธำนหำยไปทนัที และ
ควำมงำมท่ีเห็นอยูน้ี่เป็นควำมงำมท่ีเกิดจำกควำมหำยนะ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเม่ำเส้ียน 
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่ทำงทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชำกร 
ส่วนใหญ่เป็นชนชำวเผำ่เชียง อีกทั้งยงัและเป็นแหล่งเพำะพนัธ์ุหมีแพนดำ้ท่ีส ำคญัของจีนแห่งหน่ึง 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ี่  เม่ำเส้ียน-อุทยำนภูผำหิมะกำร์เซียต๋ำกู่ปิงชวน (กระเช้ำ)-เม่ำเส้ียน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ อุทยำนสวรรค์ภูผำหิมะกำเซียร์ต๋ำกู่ ปิงชวน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 
ช่ัวโมง) เป็นอุทยำนทำงธรรมชำติท่ีล ้ำค่ำอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ท่ีมีควำมงำมไม่แพอุ้ทยำนและ
ทะเลสำบใดๆ โดยจุดท่ีสูงท่ีสุดมีควำมสูงจำกระดับน ้ ำทะเลประมำณ 5,286 เมตร เป็นภูผำธำร
น ้ำแขง็ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ชำวบำ้นเช่ือวำ่มีเทพเจำ้พิทกัษภู์เขำแห่งน้ีอยู ่ท  ำใหภู้ผำแห่งน้ียงัมิเคยมีใครพิชิตยอดเขำได ้ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนน่ังกระเช้ำ ชมภูเขำน ้ ำแข็งหิมะ 3 ลูก ท่ีเช่ือว่ำเป็นสันหลงัมงักรท่ีมีควำมงดงำม ฉำกเบ้ือง

หน้ำเป็นภูเขำท่ีสูงชนัตดักบัทอ้งฟ้ำท่ีมีสีฟ้ำครำมสดใส และพระอำทิตยส์ะทอ้นกลำเซียร์คลำ้ยดัง่
ภูเขำเงินระยิบระยบัสะท้อนเข้ำสู่สำยตำ ดั่งได้นั่งกระเช้ำชมภูเขำสวรรค์ท่ีหำชมได้ยำกยิ่งนัก 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ทะเลสำบต๋ำกู่ เป็นทะเลสำบท่ีส ำคญัสุดในอุทยำนแห่งน้ี น ้ ำในทะเลสำบนั้นจะมี
สีสันท่ีแตกต่ำงกนัไปแลว้แต่ช่วงฤดูกำล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไมผ้ลินั้นน ้ ำทะเลสำบจะมีสี
เขียวเขม้คลำ้ยดัง่หยกท่ีจมอยูก่น้แม่น ้ ำ ในช่วงใบไมร่้วงนั้นทะเลสำบจะเต็มไปดว้ยสีสันของใบไม้
หลำกหลำยสีท่ีร่วงหล่นลงจำกตน้มำท่ีทะเลสำบ ในช่วงหนำ้หนำวจะเป็นสีขำวเตม็ไปดว้ยหิมะน ้ำแข็งท่ีดู
แลว้คลำ้ยดัง่ยืนอยูใ่นยโุรป ไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองเม่ำเส้ียน 
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีห้่ำ  เม่ำเส้ียน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ท่ำนจะไดส้ัมผสัธรรมชำติอนั
งดงำมระหวำ่งกำรเดินทำง เมืองเฉิงตูตั้งอยูท่ี่กน้กระทะซ่ือชวน กลำงลุ่มแม่น ้ ำหมินเจียง ตะวนัออก
มีเทือกเขำหลงเฉวียน ใกล้กับชลประทำนเข่ือนตูเจียงเยี้ ยน ซ่ึงสร้ำงบนแม่น ้ ำหมินเจียง เป็น
ชลประทำนแยกสำยน ้ำกระจำยออกไปเป็นรูปพดัเพื่อทดน ้ำเขำ้สู่ท่ีรำบเฉิงตู เมืองน้ีจึงเป็นพื้นท่ีอุดม



SH3UCTU17 ทวัร์คุณธรรม เฉิงตู...ตม้ย  ำกุง้ 6วนั5คืน(3U) 9-14พ.ย.2561 RE161018 4  

สมบูรณ์จนไดฉ้ำยำวำ่ “เมืองสวรรคข์องจีน” อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงทำงประวติัศำสตร์ก่อนคริสตศกัรำช 
500 กวำ่ปี 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี) ท่ีน่ีมีหมีแพนดำ้กว่ำ 20 ตวั หมีแพนด้ำเป็น

สัตวส์งวนหำยำกมีก ำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยำกเพรำะอุณหภูมิในร่ำงกำยท่ีพร้อมจะตั้งทอ้งมี
เพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกคร้ังละประมำณ 2 ตวั ตวัท่ีแข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่ำนั้นจะอยู่รอด 
อำหำรโปรดของหมีแพนดำ้คือไผ่ลูกศร รัฐบำลจีนไดใ้ช้หมีแพนดำ้เป็นส่ือกำรผูกมิตรไมตรีกบัประเทศต่ำง  ๆ
แลว้น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่ำนไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคำ้ต่ำงๆ มำกมำย ทั้งแบรนด์
ต่ำงประเทศ และในประเทศ อำทิ เส้ือผำ้, รองเทำ้, เคร่ืองหนงั, กระเป๋ำเดินทำง, นำฬิกำ, เกมส์, ของท่ีระลึก
ต่ำง  ๆฯลฯ ตำมอธัยำศยั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ท่ีใช้ศิลปะพร้อมควำมสำมำรถในกำรเปล่ียนหน้ำกำกแต่ละฉำก
ภำยในเส้ียววินำที โดยท่ีไม่สำมำรถจบัตำได้ทนั เป็นกำรแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมำภำยใน
ตระกูล หลำยชัว่อำยคุน ไม่ถ่ำยทอดใหบุ้คคลภำยนอกทัว่ไป 
 WYNDHAM GRAND PLAZA CHENGDU HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีห่ก  ถนนโบรำณจินหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่แหล่งช้อปป้ิง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินท่ีรักษำบรรยำกำศสมยัโบรำณ

ไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี มีสินคำ้ต่ำงๆมำกมำยใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั   
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินซวงหลงิ เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ  
15.25 น.            เดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8145  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.00 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ.....     
 

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

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม เฉิงตู...ต้มย ำกุ้ง 

ต๋ำกู่ปิงชวน ซงผงิโกว หวงหลง 6 วนั 5 คืน (3U) 

 

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

น ้ำมนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่31 ส.ค. 61 เป็นเงิน 1,600 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สัมภำระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่ำน น ้ ำหนกัตอ้งไม่เกิน 

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

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

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
ต 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่9 -14 พฤศจกิำยน 2561  25,999 บำท 25,999 บำท 5,500 บำท 19,999 บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 % ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจง้ทำงบริษทัฯ จะออกให้ภำยหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่ำนั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่ง

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

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

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทำง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสำร์ อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯ จะพิจำรณำ
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้เช่น ค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตำมจริง ในกรณีท่ีไม่
สำมำรถเดินทำงได ้
 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่   
ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทรำบล่วงหนำ้   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเวน้กำรท ำวซ่ีำจีน ท่ำนจะตอ้ง
รับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เขำ้-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่ทรำบกฎกติกำในรำยละเอียดกำร
ยกเวน้วีซ่ำ / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจต้อง
ตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์   

** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
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                ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 

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

  


