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สะพานแก้ว | เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตสูวรรค์ | ระเบียงแก้ว  
 สะพานแก้วที่ยาวที่สดุในโลก 

 

  

เชียงใหม่บนิตรง ฉางซา ฟ่งหวง เทยีนเหมินซาน 5 วนั 4 คืน  

เดนิทาง กันยายน-พฤศจิกายน 2562  

เร่ิมต้นเพียง 15,900.- 



 

 

 

  

 

 

วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่ ) -ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว ) 
(FD480:08.20-12.05)-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-อสิระช้อปป้ิงเมืองโบราณ 

05.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาท์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวก
จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

08.20 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD480  
(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใต้ของแมน่ํา้เซียง มีพืน้ที่ประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตร์
และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระนําทา่นสูร้่านอาหารรับประทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง) หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่

ขึน้ อยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่น้อยถเูจีย ตัง้อยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหหูนาน เมืองโบราณหงส์ตัง้อยู่
ริมแม่นํา้ถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมี ยอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มี
โบราณสถานและโบราณวตัถทุางด้านวฒันธรรมอนัลํา้คา่ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่
ปดู้วยหินเขียว 20 กว่าสาย  นําท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนกุ ตื่นเต้น แต่ไม่มีอนัตราย ชมบ้าน เรือน
สองฟากฝ่ังแมน่ํา้ สะพานโบราณ เจดีย์วัน่หมิง หอตัว๋ชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สมัผสัพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจไว้เป็นท่ีระลกึนําทา่น อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตัง้อยูริ่มแมน่ํา้ถวั ล้อมรอบด้วยขนุเขาเสมือนด่าน ช่อง
แคบภเูขา ท่ีเดน่ตระหง่านมียอดเขาติดตอ่กนัเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวตัถทุางด้านวฒันธรรมอนัลํา้ค่าที่
ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพืน้สงูเรียงราย เป็นทศันียภาพที่
สวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ - ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหวั) (FD480:08.20-12.05) - ฟ่งหวง - ลอ่งเรือถวัเจียง - อิสระช้อปปิง้
เมืองโบราณ 

วนัท่ี 2. ฟ่งหวง - จางเจียเจีย้ - เขาเทียนเหมินซาน - ถํา้ประตสูวรรค์(กระเช้า+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน+ผ้าหุ้มรองเท้า) - ระเบียงแก้ว 
วนัท่ี 3. ร้านยาจีน - ถนนซีปู ้- ร้านหยก - สะพานแก้ว    
วนัท่ี 4. ร้านใบชา - ภาพวาดทราย - ร้านเคร่ืองเงิน - จางเจียเจีย้ - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิง 
วนัท่ี 5. ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหวั) - เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ (FD481:12.55-14.45) 

 
 



 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ที่พกั FENGTING HOTEL OR SAME 

วันที่ 2 
ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน-ถ า้ประตูสวรรค์(กระเช้า+บันได
เล่ือน+รถอุทยาน+ผ้าหุ้มรองเท้า)-ระเบียงแก้ว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 นําท่านเดินทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี 
ค.ศ.1992 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางสู ่ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหหูนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภเูขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน 

เป็นประวตัิแรกของจางเจียเจีย้ นัง่กระเช้าขึน้ สู ่เขาเทียนเหมินซาน ซึง่มีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึง
เขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหม่ของการ
ทอ่งเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดกูาล ท่านจะได้ชมความงามของภเูขา ภผูา 
นบัร้อยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟา้ งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอดเขา จากนัน้นําท่าน
ชม ระเบียงแก้ว ซึง่เป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสงูชนั ความกว้างของ สะพาน
กระจก วดัจากขอบผาได้ 3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนกัท่องเที่ยวที่อยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงาม
บน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูว่า่ผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สนันิษฐานว่าน่าจะช่วยลด
ความสกปรก ง่ายตอ่การทําความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี ้ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจทําให้เราก้าวขาไม่
ออก!! จากนัน้นําท่านลงบนัไดเลื่อนสู ่ถํา้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถํา้ประตสูวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของ
ภเูขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถํา้ ประตูนีม้ี
ความสงู 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อทา่นมาถึงถํา้ประตสูวรรค์ท่านจะได้ขึน้ขัน้บนัได 999 
ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขบัเคร่ืองบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์
มาแล้วเป็นสถานท่ีที่นา่สนใจจากชาวตา่งชาติอีกแหง่หนึง่ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า 



 
 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน หรือรถประจําอทุยานหยดุให้บริการ ณ. ถํา้ประตสูวรรค์  

1. กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนัง่รถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการทอ่งเที่ยวแก่ลกูค้า ท่ีจะได้ไมต้่องรอคิวนาน  
2. กรณีกระเช้าปิดปรับปรุง อาจมีการเปลีย่นแปลงเป็นนัง่รถอทุยานขึน้และลง  
3. กรณีหากบนัไดเลือ่นประกาศปิดเนื่องจากปิดซอ่มแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจดั มีหิมะเกาะพืน้ถนน ทําให้รถ
อทุยานไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของลกูค้า ต้องเปลี่ยนเป็นขึน้+ลงกระเช้าแทน ทัง้นีท้าง
บริษัทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการนั่งรถของอทุยานขึน้ไปบนถํา้ประตสูวรรค์ 
หากรถของอทุยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถํา้ประตสูวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทาง
อทุยานเป็นสาํคญั โดยที่ไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

• โชว์สุนัขจิง้จอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิม้ไปกบัการแสดง เป็นการ
แสดงบทเก่ียวกบัความรักของนางพญาจิง้จอกขาวที่มีต่อชายผู้ เป็นที่รัก ต้องพลดัพรากจากกนัทัง้ที่ยงัรักกนั ถือเป็น
บทตํานานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนกั ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิว
ซานเจ่ียที่หยางซัว่ ด้วยนกัแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เช่ือมเขาสองลกู สะพานคู่รักใต้หล้า 
อลงัการกวา่โชว์ใดใดที่ทา่นเคยสมัผสัมา (ปิดช่วงหน้าหนาว) 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น** 

ที่พกั XILAIDUN HOTEL OR SAME 

วันที่ 3 ร้านยาจีน-ถนนซีปู้-ร้านหยก-สะพานแก้ว    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทา่นชม ศูนย์ยาจีน อาทิเช่น ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคณุในการแก้แผลไฟไหม้ นํา้ร้อนลวก เป็นท่ีพิสจูน์สรรพคณุมาแล้ว

หลาย ๆ เหตกุารณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้  
จากนัน้นําทา่นอิสระช้อปปิง้ที่ ถนนคนเดินซีฟูเจีย้ ณ เขตอูห่ลงิหยวน เป็นถนนคนเดินที่สร้างมาไมน่าน ออกแบบให้
เป็นบ้านเรือนโบราณสมยัราชวงศ์ชิง มีร้านค้าขายสนิค้าพืน้เมือง และของที่ระลกึมากมาย 



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นชมหยก สนิค้าที่มีช่ือเสยีงของจีน นําทา่นพิสจูน์ความกล้ากบั สะพานแก้วที่ยาวที่ สุดในโลก มีความสงูเหนือ
พืน้ 980 ฟตุ และความยาวกวา่ 400 เมตร เช่ือมสองหน้าผา ถือเป็นการทําลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ เนื่องจากอนั
เดิม อยา่งสะพานแกรนด์แคนยอ่นของอเมริกา สงูเพียงแค ่718 ฟตุ 

 

 
 หมายเหตุ หากสะพานแก้วไมส่ามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไมส่ามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นรายการตามความเหมาะสม โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และไม่มีการคืน
คา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีย้ดึตามประกาศจากทางสถานท่ีทอ่งเที่ยวเป็นสาํคญั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั XILAIDUN HOTEL OR SAME 

วันที่ 4 
ร้านใบชา-ภาพวาดทราย-ร้านเคร่ืองเงิน-จางเจียเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดิน
หวงชงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  แวะ ชิมชา สินค้าที่มีช่ือเสียงของจีน นําท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานที่ซึ่งจัด

แสดงภาพวาดของ หลีจ่วินเซิง ซึง่เป็นผู้ที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใช้วสัดธุรรมชาติ 
เช่น กรวดส ีเม็ดทราย ก่ิงไม้ หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึน้มา ล้วนได้รับรางวัลและการ
ยกย่องมากมายหลายปีซ้อน  จากนัน้นําท่านชม ร้านท าเคร่ืองเงิน ที่เป็นเคร่ืองประดบัที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
เพราะเช่ือวา่ใสแ่ล้วจะช่วยปอ้งกนัอนัตรายได้ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ที่มีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางกลบัสู่ ฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่นํา้เซียง มี

พืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของ
มณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของ



 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 

15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

มณฑลหหูนาน 
 

 
 จากนัน้เดินทางสู ่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึง่เป็นแหลง่จําหนา่ยสนิค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซือ้สินค้า

นานาชนิดตามอธัยาศยั สาํหรับเป็นของฝากของที่ระลกึแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย 
ค ่า รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั HYATT PLACE CHANGSHA HOTEL OR SAME 

วันที่ 5 
ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) -เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) 
(FD481:12.55-14.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว 

12.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD481  
(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

14.45 น. เดินทางถงึ สนามบนิเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน FD โดยสายการบินแอร์เอเชีย     

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วนัท่ี 06-10 ก.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 11,400.- 

วนัท่ี 11-15 ต.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 11,400.- 

วนัท่ี 21-25 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 9,400.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 7,900.- ราคานีร้วม
รายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ รวมวซีา่ 



ราคา ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท  
(ส าหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้กรณีลูกค้า ที่ไม่ได้อยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
ประกาศ  :  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ได้มี
การออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของท่ีใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ เชน่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

แชมพ ูหมวกอาบนํา้ รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ชว่ยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 ดังนัน้กรุณาน าสิ่งของใช้เหล่านีต้ดิตัวมาด้วยตัวเอง 

หากทา่นเข้าพกัแล้วต้องการใช้สิ่งของดงักลา่ว ทา่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มเองตามราคาท่ีโรงแรมกําหนดไว้ 

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องนํา้ แล้วคิดคา่บริการเมือ่ทา่นเช็คเอ้าท์ ) 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของ

รายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทน
ในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดั
จํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุ

วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เข้าประเทศจีนวีซา่แบบธรรมดา 4 วนัทําการ (1,000 บาท) 

(ยื่นวีซา่จีนท่ีเชียงใหม่) ผู้ยื่นคําขอวีซา่จะต้องมีภมูิลาํเนาในทะเบียนบ้านดงัตอ่ไปนี ้                     
1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน9. อุตรดิตถ์ 10. ตาก 11.พิษณุโลก 
12.สุโขทัย  
กรณีลกูค้าที่ไม่ได้มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวดัภาคเหนือ ต้องยื่นวีซ่าจีนที่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 750 บาทจากราคาทวัร์ และไม่รวม
คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกําหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านัน้ สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการ
บินกําหนด 

4. คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 



2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, 
การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ 
เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ชําระไว้
แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ
ขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้
ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน  
300 หยวน/คน/ร้าน 

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวที่เชียงใหมม่ีคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,000 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 1,800 บาท  
**กรณียื่นวีซา่เดี่ยวที่กรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,750 บาท  
-ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 2,875 บาท 

1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2 ข้าง 



 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สาํหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  

- กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , สําเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุ กเฉิน หมายเลข
โทรศพัท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ที่มี
ปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 วนัทําการ 
(ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร 
APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC 
กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
 



 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    

  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ตําแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจทาํให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


