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ไม่ลงรา้นชอ้ป | ถ  า้โม่เกาค ู| เนินทรายหมิงซาซาน | ทะเลสาบเสีย้วพระจนัทร ์| ก  าแพงเมืองจีนด่านเจียย่ีกวน 

เขาสายรุง้  |  เมนพิูเศษ ขาหม ูซุปไกตุ่น๋ เป็ดย่าง |สมัผสัรถไฟความเรว็สงู | พกัโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว 
  
  

เส้นทางสายไหม ภเูขาสายรุ้ง ทะเลทรายหมิงซาซาน 8 วัน 7 คืน 

เดนิทาง  เดอืนมีนาคม 2563 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 29,900.- 



  2 เสน้ทางสายไหม ภูเขาสายรุง้ ทะเลทรายหมิงซาซาน 8 วนั 7 คืน โดยสายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์  [GQ1DNH-3U002] 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) 
(3U8146:19.10-23.10) 

16.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์E สายการบินเสฉวน แอรไ์ลน์ (3U) โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U8146   
23.10 น. เดินทางถงึ เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น  า้หมิน ใจกลาง

มณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
รอ้นที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต ้หลงัจาก

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) – เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่) (3U8146:19.10-23.10) 
วนัที่ 2. เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-ตนุหวง(สนามบินตนุหวง)(3U8569:15.25-19.25)-ตลาดกลางคืนซาโจว 
วนัที่ 3. ถ  า้โม่เกาค ู(รวมรถอทุยาน) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ทะเลสาบเสีย้วพระจนัทร-์อิสระชอ้ปป้ิงย่านการคา้ตนุหวง 
วนัที่ 4. ตนุหวง-เจียย่ีกวน-ก าแพงเมืองจีนด่านเจียย่ีกวน (รวมรถแบตเตอรี่) 
วนัที่ 5. เจียย่ีกวน-จางเย-่วดัพระใหญ่จางเย่-เขาสายรุง้จางเย่ (รวมรถอทุยาน)-ถนนคนเดินจินใหม่ 
วนัที่ 6. จางเย่-หลานโจว (โดยรถไฟความเรว็สงู)-พิพิธภัณฑก์านซู่-สะพานเหลก็จงซาน-ลานกงัหนัน  า้-อนสุาวรยีม์ารดาแม่น  า้เหลือง-อิสระชอ้ปป้ิง

ย่านการคา้หลานโจว 
วนัที่ 7. หลานโจว(สนามบินหลานโจว)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุ่ย)-(3U8061:11.05-12.40)-ศนูยอ์นรุกัษ์หมีแพนดา้(รวมรถแบตเตอรี่)- 
           ถนนคนเดินจิงหลี่ 
วนัที่ 8. เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น  าท่านออกเดินทางสูโ่รงแรมที่พกัที่สายการบินจดัให ้
ท่ีพัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมใกลส้นามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท ์จดัโดยสายการบิน) 

วันที2่ 
เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-ตุนหวง(สนามบินตุนหวง)(3U8569:15.25-
19.25)-ตลาดกลางคนืซาโจว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านเดินทางสู ่สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย เช็คอินและโหลดสมัภาระเพื่อเดินทางสู ่ เมืองตนุหวง  

15.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองตุนหวง โดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U8569 
19.25 น. เดินทางถึง เมืองตุนหวง (สนามบินตุนหวง) เมืองแห่งโอเอซิสบนเสน้ทางสายไหมที่เคยเจริญรุ่งเรือง เมืองยุทธศาสตรบ์น

เสน้ทางสายไหมที่นกัเดินทางทกุคนตอ้งหยดุแวะเพื่อจัดเตรียมเสบียงใหพ้รอ้มก่อนเดินทางผ่านทะเลทรายอันยาวไกล เมือง
ตงุหวงซึ่งเป็นเมืองที่มีความหมายว่า ความเจรญิรุง่เรอืงที่สดุในเสน้ทางสายไหม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านชม ตลาดกลางคืนซาโจว เป็นสถานที่ที่นิยม และครกึครืน้ที่สดุในเมืองตุนหวงในช่วงเวลากลางคืน ใหท้่านไดอ้ิสระ

เดินช้อปป้ิงและเลือกชมสินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารทอ้งถ่ิน ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ขนมทานเล่น และของ
พืน้เมืองอีกมากมาย 

ท่ีพัก โรงแรม  FuGuo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่3 
ถ า้โม่เกาคู (รวมรถอุทยาน) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอร่ี)-
ทะเลสาบเสีย้วพระจันทร-์อสิระช้อปป้ิงย่านการค้าตุนหวง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
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น าท่านชม ถ า้โม่เกาคู ถือเป็นมรดกโลกที่ย่ิงใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ า้ที่มีคูหานอ้ยใหญ่กว่า 495 คูหา มี
ภาพวาดสบีนผนังสวยงาม พระพุทธรูปแกะสลกั และองคเ์จา้แม่กวนอิม ซึ่งผลงานแต่ละคูหาไดม้ีการสรา้งขึน้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
366 -1277 ดงันัน้ประติมากรรมหรอืจิตรกรรมที่ท่านจะไดช้มที่ถ  า้โม่เกาแห่งนี ้เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่าง
หลากยคุหลายสมยัตลอดช่วงประวติัศาสตรท์ี่นบัเนื่องเกือบหนึ่งพนัปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านเดินทางสู ่เนินทรายหมิงซาซาน ใหท้่านไดส้มัผัสประสบการณใ์หม่ ใหท้่านขี่อูฐ (ไม่รวมค่าข่ีอูฐท่านละประมาณ 

100 หยวน และไม่แนะน าส าหรับท่านท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง) ชมทะเลทรายอันกวา้ง ซึ่งอูฐจะเดินเรียวแถว
กนัตามแนวสนัทรายที่โคง้ไปโคง้มา หากโอกาสเหมาะท่านอาจไดยิ้นเสยีงลมสะทอ้นเป็นเสียงคลา้ย การลั่นกลองรบ เสียงมา้
รอ้ง เสยีงสูร้บและเสยีงคนรอ้ง ซึ่งตามต านานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน ่าและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้
ภูเขาลกูนี ้ดงันัน้เมื่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึน้ และมักจะเกิดขึน้เมื่อท่านลื่นลงจากยอด
เขา หลงัจากนัน้น  าท่านชม ทะเลสาบเสีย้วพระจนัทร ์เป็นบ่อน  า้กลางทะเลทราย ที่มีน  า้ตลอดเวลาไม่เคยเหือดแหง้ มีความ
ลกึเพียง 5 เมตร บ่อแห่งนีม้ีรุปรา่งลกัษณะคลา้ยกบัเสีย้วพระจนัทร ์ จงึเป็นที่มาของชื่อนี ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ขาหมู 
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 จากนัน้น  าท่าน อิสระช้อปป้ิงย่านการค้าตุนหวง ทัง้สองฝ่ังเต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมจีน และสินคา้ทอ้งถ่ินของเมืองตุน
หวง ใหท้่านไดเ้ดินชม และเลอืกซือ้ขนมหรอือาหารทานเลน่ของทอ้งถ่ินซึ่งท่านไม่เคยลิม้รสมาก่อน 

ท่ีพัก โรงแรม  FuGuo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่4 ตุนหวง-เจียยี่กวน-ก าแพงเมอืงจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอร่ี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
 น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองเจยียี่กวน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  ซุปไก่ตุ๋น 
 

 
 น าท่านเดินทางสู ่ก าแพงเมืองจนีด่านเจยียี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นก าแพงเมืองจีนด่านสดุทา้ย ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกที่

อยู่ไกลที่สดุของจีน ปราการแห่งนีส้งูกว่า 1,770 เมตรเหนือระดบัน  า้ทะเล เป็นที่ตัง้ของหอระวังภัย ซึ่งสรา้งขึน้ปลายราชวงศห์
มิง ถึงตน้ราชวงศ์ชิง ตัวก าแพงไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมครัง้แรกประมาณปี 1507 ดา้นหนึ่งทอดไปทางตะวันตกเฉียงใต้สู่
เทือกเขาชิเหลยีนซาน และอีกดา้นทอดไปไปทางเหนือสูเ่ทือกเขาเป่ยซาน สิ่งก่อสรา้งที่ย่ิงใหญ่นีเ้ห็นไดช้ดั นับเป็นด่านชัยภูมิที่
เหมาะสมแก่การป้องกันการรุกรานจากขา้ศึกได้ดี ปัจจุบันได้รบัการบูรณะซ่อมแซมใชเ้วลาก่อสรา้งราว 100 ปี จึงเสร็จ
สมบรูณม์ีพืน้ที่ 33,500 ตารางเมตร ตัง้อยู่ระหว่างหบุเขาที่มีความกวา้งเพียง 15 เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ท่ีพัก โรงแรม JiuQuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
เจียยี่กวน-จางเย่-วัดพระใหญ่จางเย่-เขาสายรุ้งจางเย่ (รวมรถอุทยาน)-
ถนนคนเดนิจินใหม่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
 น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองจางเย่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) และน าท่านสกัการะ วัดพระใหญ่ หรือ ตา้ฝอซื่อ 

สรา้งในปีค.ศ.1098 สมยัซีเซ่ียภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศกัด์ิสทิธ์ิองคใ์หญ่ที่สดุของประเทศจีน มีความ
ยาว 34.5 ม. พระองัสากวา้ง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม. 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
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 น าท่านเดินทางสู ่เขาสายรุ้งจางเย่ ตามขอ้มลูธรณีวิทยาจีน ระบวุ่า ประติมากรรมธรรมชาตินี ้ประกอบไปดว้ยแนวเขาแตม้สี

เป็นลายริว้ ซึ่งเกิดจากหินทราย และแรธ่รรมชาติที่ค่อยๆก่อตวัผ่านการปรบัแต่งจากลม ฝน และกาลเวลากว่า 24 ลา้นปี ก่อน
มีการเกิดของเผ่าพนัธุม์นษุยปั์จจบุนั ทิวเขาหลากสีตันเสีย นับเป็นลกัษณะภูมิประเทศที่เป็นปรากฎการณท์างธรรมชาติ ซึง้
พบพบไดใ้นประเทศจีนเท่านั้น และปัจจุบัน เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีคนจ านวนมากนิยมมาเที่ยวชม ขณะที่จีนยังมีทิวเขา
ลกัษณะเดียวกันกับ ตันเสียในบริเวณอีก 5 แห่ง และทั้งหมดลว้นไดร้บัการอนุรกัษ์ ภายใตม้รดกโลกเมื่อปี 2553 รวมเนือ้ที่
กว่า 450,000 ไร ่

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินจินใหม่ ที่เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร มีทั้งอาหารคาว และอาหารว่างทอ้งถ่ินใหท้่านไดล้ิม้รส 

นอกจากนีย้งัมีจ  าหน่ายเสือ้ผา้ และของใชม้ากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเดินชมบรรยากาศ 
ท่ีพัก โรงแรม Duncheng Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่6 
จางเย่-หลานโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พิพิธภัณฑก์านซู่-สะพานเหล็ก
จงซาน-ลานกังหันน ้า-อนุสาวรียม์ารดาแม่น ้าเหลือง-อิสระช้อปป้ิงย่าน
การค้าหลานโจว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
  น  าท่านเดินทางสู ่สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองจางเย่ เพื่อเดินทางไปยงั เมืองหลานโจว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องบนรถไฟ 
  น  าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑก์านซู่ (ปิดวนัจนัทร ์– หากกรุป๊เดินทางตรงกบัวนัจนัทรข์อสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนเป็นเขาป๋ายถ่า) แสดง

ถึงประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมทางตะวันตกได้อย่างชัดเจน จากนั้นน  าท่านชม สะพานเหล็กจงซาน แห่งแรกของแม่
น  า้เหลอืง “หวงเหอตีอ้ีเ้ฉียว” ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมนั มีความยาว 233.33 เมตร กวา้ง 7.5 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1907 จากนัน้น  าท่านชม ลานกังน ้าโบราณ สรา้งขึน้เมื่อปี 1994 ในสมยัราชวงศห์มิง และเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สดุในแถบแม่
น  า้เหลอืง ในเมืองหลานโจว และน าท่านชม อนุสาวรียม์ารดาแม่น ้าเหลือง หรอื หวงเหอหมู่ชิง มีรูปป้ันแกะสลกัเป็นรูปสตรี
ผูเ้ป็นแม่นอนตะแคงมองดูลกูที่อิงแอบอยู่ขา้งๆ มารดา สายตาที่นางมองลกูเป็นแววตาที่ช่างอบอุ่น เป็นสญัลกัษณเ์ปรียบ
แม่น  า้หวงเหอเหมือนแม่ที่หลอ่เลีย้งชาวจีนหลายรอ้ยลา้นคนประดุจลกูมานานนับเป็นพันๆ ปี จากนั้นน  าท่าน อิสระช้อปป้ิง
ย่านการค้าหลานโจว ตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  เป็ดย่าง 
ท่ีพัก โรงแรม Ruiling International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่7 
หลานโจว (สนามบินหลานโจว ) -เ ฉิง ตู (สนามบินเ ฉิง ตูหลิ ว สุ่ย ) -
(3U8061:11.05-12.40)-ศูนยอ์นุรักษห์มีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนน
คนเดนิจิงหลี่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินหลานโจว 

11.05 น. ออกเดินทางจาก เมืองหลานโจว โดยเที่ยวบินที่ 3U8061 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น  า้หมินใจกลางมณฑล มีภูมิ

ประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยว์ิจัยหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนดา้กว่า 20 ตัว หมีแพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมี

ก  าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกูยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พรอ้มจะตั้งทอ้งมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลกูครั้งละ
ประมาณ 2 ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่านัน้จะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลกูศร รฐับาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้
เป็นสื่อการผกูมิตรไมตรกีบัประเทศต่างๆ และน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจิงหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รกัษาบรรยากาศสมัย
โบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีมีสนิคา้ต่างๆมากมายใหท้่านเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  อาหารสมุนไพร 
ท่ีพัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมใกลส้นามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท ์จดัโดยสายการบิน) 

วันที ่8 
เฉิงตู (สนามบินเฉิง ตูหลิวสุ่ย)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )
(3U8145:14.30-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินเฉิงตู 

14.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8145  
16.35 น. เดินทางกลบัถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ทะเลทรายหมิงซาซาน 8 วัน 7 คนืโดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-08 มี.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,900.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 15-22 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 22-29 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- ไม่รบัจอยแลนด ์

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

 
อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทัวร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
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3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 100000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 10800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 20775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบัตรตวัจริง, ส าเนาสตูิบัตรและสตูิบัตรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
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ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท  างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
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4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ  10125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท  าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...................................................................................................................................... ................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................... ................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ..................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................... ................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   
รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครดั) 
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