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ภเูขาหิมะมงักรหยก(นัง่กระเช้าใหญ่)  |  โชว์ IMPRESSION LIJIANG |  
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IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน 
เดนิทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 19,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่)-ต้าหลี(่TG612 : 10.55-14.05) 
วนัท่ี 2.  หมูบ้่านซีโจว-ผา่นชมทะเลสาบเออ๋ไห-่วดัเจ้าแมก่วนอิม-ต้าหลี-่ลีเ่จียง-สระมงักรด า-เมืองโบราณลีเ่จียง 
วนัท่ี 3.  ภเูขาหิมะมงักรหยก(นัง่กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวีโ้หมว-อทุยานน า้หยก-ร้านสาหร่ายเกลยีวทอง-ต้าหลี ่
วนัท่ี 4.  ต้าหลี ่- คนุหมิง-ร้านยางพารา-ต าหนกัทองจินเตีย้น- ร้านหยก-อิสระช้อปปิง้ 
วนัท่ี 5.  ร้านบวัหิมะ-ร้านผ้าไหม-วดัหยวนทง-คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(TG613 : 15.20-16.35) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-
ต้าหล่ี(TG612 : 10.55-14.05) 

07.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย (TG) 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง
ให้กบัทกุทา่น 

10.55 น. ออกเดนิทางสู ่นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย) โดยเท่ียวบนิท่ี TG 612 
14.05 น. เดนิทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนานมี

ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งู
เหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผลิเพราะมีภมูิอากาศท่ี
เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร้่อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งท่ีมีเสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาตท่ีิ
สวยงาม ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 5 
ชัว่โมง) เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่ง
ทะเลสาบเอ๋อไหก่บัภเูขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล โดยมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยู่
ร่วมกนักว่า 20 เชือ้ชาต ิเดมิมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรนา่นเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาว
ไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจกัรต้าหล่ี (ค.ศ. 937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรต้าหล่ีก็ถกู กบุไล
ขา่น ผู้ เป็นจกัรพรรดชิาวมองโกลพิชิตลง แตก็่ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทาง
จากต้าหล่ีถึงล่ีเจียง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

      ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 2 
หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหล่ี-ล่ี
เจียง-สระมังกรด า-เมืองโบราณล่ีเจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าทา่นสู ่หมู่บ้านซีโจว หรือ “ส่ีโจว” เป็นหมูบ้่านของชาวไป๋ ให้ทา่นได้สมัผสักบัวิถีชีวิตชาวไป๋ และได้

เห็นบ้านเรือนและความเป็นอยูข่องชาวไป๋ น าท่านเดินทางผา่นชม ทะเลสาบเอ๋อไห่(ERHAI LAKE)

เพ่ือชมความงามของทะเลสาบทะเลสาบเออ๋ไห่ตัง้อยูบ่นท่ีราบสงูในมณฑลยนูนานทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีระดบัความสงู 1,972 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีความยาวจากริมฝ่ังทิศ
เหนือจรดทิศใต้ 40 กิโลเมตร และจากทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตกประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพืน้ท่ี 
250 ตารางกิโลเมตร จงึเป็นทะเลสาบบนท่ีราบสงูท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้า
ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามต านานเลา่วา่เจ้าแมก่วนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหิน
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ใหญ่ไว้บนหลงัเพ่ือให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เม่ือทหารของฝ่ายศตัรูได้เห็นว่าแม้แตห่ญิงชรายงั
แข็งแรงถึงเพียงนี ้ ถ้าเป็นคนวยัหนุม่สาวจะต้องมีพละก าลงัมากมายยากจะตอ่สู้  จงึไมไ่ด้ท าการเข้าโจมตี
เมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจงึสร้างวดัแหง่นีข้ึน้ในสมยัราชวงศ์ถงั เป็นวดัท่ีมีประตมิากรรมเย่ียม
ยอดแหง่หนึง่ในต้าหล่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางสูเ่มืองล่ีเจียง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 – 3 ชัว่โมง) เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีมีทศันียภาพ

งดงามเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุม่น้อยท่ีมีความนา่สนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและ

วฒันธรรมเชน่ การมีโครงสร้างทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนัน้ยงัมีอกัษรภาพอนัเป็น

เอกลกัษณ์อีกด้วย เข้าชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน า้มังกรด า อยู่ท่ีทางชานเมืองด้าน

เหนือเลา่กนัวา่เม่ือหลายร้อยปีก่อนท่ีนัน่ยงัเป็นบอ่น า้ธรรมดาอยูม่าวนัหนึง่มีชาวบ้านเห็นมงักรด าโผล่

ขึน้มาจากบอ่น า้แหง่นัน้ ชาวนาซีมีความเช่ือเร่ืองมงักรอยูแ่ล้ว จงึตัง้ช่ือบอ่น า้นัน่วา่ บอ่น า้มงักรด า 

ปัจจบุนัได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม จดัสร้างสะพานศาลาพกัผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้าง

ทางมีต้นเกาลดัขึน้เตม็มีเนือ้ท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มีการจดัแบง่สว่นอยา่งเหมาะสมเป็นบอ่น า้

ใน และบอ่น า้นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบอ่ผดุขึน้มาจากใต้ดนิในลกัษณะเป็นตาน า้ จากนัน้น า

ทา่นชม เมืองโบราณล่ีเจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิง้ ซึง่เป็นเมืองท่ีสร้างขึน้มาในสมยัต้นราชวงศ์

ถงั มีประวตัยิาวนานกวา่ 1,300 ปี ตวัเมืองตัง้อยู่ทา่มกลางการโอบล้อมด้วยสายน า้น้อยใหญ่ท่ีไหลมา

จากสระมงักรด า พืน้ท่ีตัง้ของเมืองโบราณแหง่นีมี้รูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝนหมกึจีน ในเขตเมืองโบราณ
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ยงัคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบรูณ์ เชน่ อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมา

ตามสายลม ล าธารน า้ท่ีไหลผา่นเมืองแหง่นี ้ด้วของโลกโดยองค์การยเูนสโก นอกจากนีย้ามค ่าคืนก็มีการ

ประดบัไฟแสงสีงดงามอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 3 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(น่ังกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวีโ้หมว-อุทยานน า้
หยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหล่ี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าทกุทา่นเดนิทางสู่ภูเขาหมิะมังกรหยก ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง เป็นภเูขาสงู
ท่ีตัง้ตระหง่าน ซึง่มีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้สู่
บริเวณจดุชมวิว บนเขาหิมะมงักรหยกท่ีความสงูระดบั 4,506 เมตร ให้ทา่นได้สมัผสัความหนาวเย็นและ
ยิ่งใหญ่ของภเูขาแหง่นี ้ และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลกัษณะคล้ายมงักรก าลงัเลือ้ย สีขาวของ
หิมะท่ีปกคลมุอยูน่ัน้ดรูาวกบัหยกขาวท่ีตดักบัสีน า้เงินของท้องฟ้า คล้ายมงักรขาวบนฟากฟ้า จงึเป็นท่ีมา
ของช่ือ ภเูขาหิมะมงักรหยก นัง่เอง จากนัน้ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อนัยิง่ใหญ่ โดยผู้ก ากบัช่ือ
ก้องโลก จางอวีโ้หมว ได้เนรมิตให้ภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุง่หญ้าเป็นเวทีการแสดง 
โดยใช้นกัแสดงกวา่ 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแตง่กายตระการตา เลา่เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู ่และชาว
เผา่ตา่งๆ ของเมืองล่ีเจียงความส าเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กบัจางอีโ้หมวผู้ก ากบัชาวจีนท่ีมี
ช่ือเสียงในระดบัโลกท่ีลา่สดุได้ฝากผลงานไห้กบัพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ท่ีสร้างความ
ประทบัใจไปทัง้โลกเม่ือปลายปี 2551 
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 หมายเหต ุ : ชว่งหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดนิทางดงักล่าวทางโชว์งดการ

แสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโชว์ล่ีสุ่ยจินซาแทน โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าและไมมี่

การคืนคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 เดนิทางสู ่อุทยานน า้หยก ซึง่มีตาน า้ธรรมชาตผิดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ท่ีซมึมาจากการละลายของน า้แข็ง

บนภเูขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผา่นาซีกลมกลืนกบัธรรมชาต ิ ประกอบด้วย

ประตสูวรรค์ซึง่มีรูปปัน้แกะสลกัด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม ่และน า้ตกมงักรท่ีไหลหลัง่ไปตาม

ไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือวา่มงักรออกถ า้ ชัน้ท่ีสองช่ือวา่มงักรเลน่น า้ ชัน้ท่ีสามช่ือวา่มงักรโบยบนิ 

และยงัมีต้นไม้เทวดาซึง่เป็นท่ีสกัการบชูาของคนในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี จากนัน้ชมสินค้าสาหร่าย

เกลียวทอง พืชใต้น า้ล า้คณุคา่อาหารเสริมเพ่ือสขุภาพชัน้ยอด ซึง่มีสารอาหารอยูน่บัไมถ้่วน อาทิ อาหาร

เสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู่เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 ต้าหล่ี - คุนหมิง-ร้านยางพารา-ต าหนักทองจินเตีย้น- ร้านหยก-
อิสระช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 เดนิทางกลบัสูคุ่นหมิง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) โดยรถโค้ชปรับอากาศ ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพท่ี
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งดงาม ตลอดสองข้างทาง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  สกีุเ้ห็ด 

 น าจากนัน้แวะชม ร้านยางพารา  ให้ทา่นได้เลือกสินค้าเพ่ือสขุภาพ อาทิ  หมอน ท่ีนอน  น าทา่นชม

ความงามของ ต าหนักทองจินเตีย้น ในอดีตเคยเป็นท่ีพกัของอูซ๋นักุ้ย “ขนุศกึผู้ขายชาติ” และนางงาม

เฉินหยวนหยวน เป็นต าหนกัท่ีมีฝาผนงัและหลงัคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตนั จงึท าให้ต าหนกัมี

ความสวยเดน่ แลดเูสมือนทอง จงึได้ช่ือวา่ “ ต าหนกัทอง ” นบัได้วา่เป็นต าหนกัท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีน 

จากนัน้แวะชมหยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก 

หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง จากนัน้ อิสระช้อปป้ิง ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าตา่งๆ รวมถึงสินค้าของ

ท่ีระลกึพืน้เมืองตา่งๆ ฝากญาตสินิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิง
ฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภมู)ิ(TG613 : 15.20-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทา่นเดนิทางสู ่ร้านบัวหมิะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพผอ่นคลาย 
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ความเม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซ่ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซูถ่งัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีม

บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน 

แวะชมผ้าไหม สิน้ค้าท่ีมีช่ือเสียงของจีนจากนัน้น าคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึง่เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่

ของมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนุหมิงอายุ

เก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแตง่ร่มร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสูศ่าลา

แปดเหล่ียมกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่ประดษิฐานพระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)ซึง่

พลเอกเกรียงศกัดิ ์ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อญัเชิญไปประดษิฐานไว้ ณ ท่ีวดั

หยวนทงแหง่นี ้

 กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบนิ 

15.20 น. อ าลาเมืองคนุหมิง เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG613 

16.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 
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อัตราค่าบริการ : IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก 
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัท่ี 08-12 ส.ค. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 14-18 ส.ค. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,388.- 

วนัท่ี 01-05 ก.ย. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 12-16 ก.ย. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 10-14 ต.ค. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 17-21 ต.ค. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,388.- 

วนัท่ี 19-23 ต.ค. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 06-10 พ.ย. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 09-13 พ.ย. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี20-24 พ.ย. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 29 พ.ย.  -03 ธ.ค. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี  01-05 ธ.ค. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 04-08 ธ.ค. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 10-14 ธ.ค. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 18-22 ธ.ค. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 5,000.- 12,888.- 

วนัท่ี 25-29 ธ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 5,000.- 14,888.- 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 5,000.- 14,888.- 

วนัท่ี 30 ธ.ค. 62 -03 ม.ค. 63 25,888.- 25,888.- 24,888.- 5,000.- 15,888.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวีซ่า 4 วันท าการ 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่

ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆกรณีคณะออกเดนิ 
กรณีคณะออกเดนิทางได้      

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
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1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนัก

ตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม , คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนต่างด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป  ส่วนหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจ

และความพงึพอใจในการบริการของทา่น 

หมายเหตุ 
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1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข
ได้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่
สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
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2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสูติบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดตอ่

ได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุ่ม
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท
ทวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเตมิหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบ
ลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
เดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ
ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-
ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับ

ร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
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ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน
อนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง  
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**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..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/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  อาจท าให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 
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