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วดัลามะ(พระราชวงัโปตาลงจ าลอง) | หบุเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน (รวมกระเช้า) | เมืองเก่าจงเตีย้น 
ไป๋สุ่ยเหอ(หบุเขาสีน า้เงิน) | ภเูขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)  | เมืองโบราณล่ีเจียง 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

บนิตรงล่ีเจียง แชงกรีล่า เที่ยว 2 ภูเขาหมิะ  วัดลามะ 5 วัน 4 คืน  

เดนิทาง  พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 

เร่ิมต้นเพียง  14,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ลีเ่จียง (สนามบินลีเ่จียงซานยี่) (8L826 : 13.15-16.30) 
วนัท่ี 2.  ลีเ่จียง – แชงกรีลา่ – ช่องแคบเสอืกระโจน – เมืองเก่าจงเตีย้น 
วนัท่ี 3.  วดัลามะซงจ้านหลงิ – หบุเขาพระจนัทร์สนี า้เงิน – แชงกรีลา่ – ลีเ่จียง – เมืองเก่าซูเ่หอ – สระมงักรด า 
วนัท่ี 4. ภเูขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อทุยานน า้หยก – ไป๋สุย่เหอ (หบุเขาสีน า้เงิน) (ไม่รวมรถแบตเตอร่ี) – ร้านบวัหิมะ – เมือง

โบราณลีเ่จียง OPTION : โชว์จางอวีโ้หมว 
วนัท่ี 5. ลีเ่จียง (สนามบินลีเ่จียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (8L825 : 10.00-11.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่ีเจียง (สนามบินล่ีเจียงซานยี่ ) 
(8L826 : 13.15-16.30) 

10.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู10 เคาน์เตอร์ W สายการบินลคักีแ้อร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 
*เคาน์เตอร์สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทางกรุณาเปิดโทรศัพท์ไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้ง
เค้าน์เตอร์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง* 

13.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่) โดยเที่ยวบินที่  8L826 
16.30 น. เดินทางถึงเมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวนา่ซีถือเป็นชนกลุม่น้อยทีม่ี

ความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมี
ภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 2 ล่ีเจียง – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตีย้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้ท่านเดินทางสู ่เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของมณฑลยนูนานซึ่งมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่าง
จากนครคนุหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอดุมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสตัว์นานา
ชนิด ด้วยภมูิประเทศรวมกบัทศันียภาพที่งดงาม สถานท่ีแหง่นีจ้ึงได้ช่ือวา่“ดินแดนแหง่ความฝัน” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซึง่เป็นช่องแคบช่วงแมน่ า้แยงซไีหลลงมาจากจินซาเจียง(แมน่ า้ทรายทอง) เป็นช่องแคบ

ที่มีน า้ไหลเช่ียวมาก ช่วงที่แคบที่สดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดีตช่องแคบเสอืนีส้ามารถกระโดดข้ามไป
ยงัฝ่ังตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน” น าท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของ
วฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพืน้เมืองและร้านขายสินค้าที่
ระลกึมากมาย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั GRACE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 
วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงนิ – แชงกรีล่า – ล่ี
เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรด า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 

 
เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึน้ในปี
ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะที่มีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยูก่วา่ 700 รูปสร้างขึน้ในสมยัการปกครองของ
ดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึง่ใกล้เคียงกบัสมยัอยธุยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมยัจกัรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการ
ซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้โครงสร้างของวัดแห่งนีส้ร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มี
หอประชุมหลกั 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพกัส าหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนีย้งัมีโบราณวัตถุอีกมากมาย
รวมทัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุ  

 
น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน า้ทะเล 
ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายตอ่กนัลกัษณะคล้ายมงักร เป็นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามมาก ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็น สวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน น าท่านโดยสารนั่งกระเช้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์
ทอ่งเที่ยว หบุเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยงั จุดบนสดุของ หบุเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน เป็นจุดชมวิว 
แบบ 360 องศา ให้ทา่นได้สมัผสักบัหิมะที่ปกคลมุยอดเขาอยา่งเต็มที่ และช่ืนชมกบัทิวทศัน์ อนัสวยงามบนยอดเขา ที่มี
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หิมะปกคลมุเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ิน
ที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุม่น้อยที่มีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสร้างทาง
สงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย 
น าทา่นสู ่เมืองเก่าซู่เหอ เป็นท่ีอยูข่องชนเผา่นา่ซี ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ของลีเ่จียง ถือเป็นหนึง่เมืองเก่าที่มีช่ืองเสยีงของ
ลีเ่จียงที่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้อยา่งดี ในสมยัก่อนเมืองซูเ่กอแหง่นีถื้อเป็นเมืองส าคญัของการค้าขายสินค้าเคร่ืองหนงัและ
ชาของเส้นทางการค้าสายไหมใต้  

 
น าท่านเข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน า้มังกรด า อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเลา่กนัว่าเมื่อหลาย
ร้อยปีก่อนที่นัน่ยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมงักรด าโผลข่ึน้มาจากบ่อน า้แห่งนัน้ชาวนาซีมีความ
เช่ือเร่ืองมงักรอยู่แล้ว จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นัน่ว่า บ่อน า้มงักรด า ปัจจุบนัได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามจดัสร้าง
สะพานศาลาพกัผอ่นแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลดัขึน้เต็มมีเนือ้ที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจดัแบ่งสว่น
อยา่งเหมาะสมเป็นบอ่น า้ใน และบอ่น า้นอก มีสะพานหินออ่นกัน้ น า้ในบอ่ผุดขึน้มาจากใต้ดินในลกัษณะเป็นตาน า้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน า้หยก – ไป๋สุ่
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ยเหอ (หุบเขาสีน า้เงนิ) (ไม่รวมรถแบตเตอร่ี) – ร้านบัวหมิะ – เมือง
โบราณล่ีเจียง OPTION : โชว์จางอวีโ้หมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้สูบ่ริเวณจดุชมวิว เขาหิมะมังกรหยก ที่ความสงูระดบั 4,506 เมตรให้

ท่านได้สมัผสัความหนาวเย็นจากหิมะที่ปกคลมุภูมินีอ้ยู่ตลอดทัง้ปี  บริเวณเขามีต้นฉ าฉายูนนานที่มีอายุกว่าพนัปี
เทือกเขานีห้ากมองดใูนระยะไกลแล้วลกัษณะคล้ายมงักรนอนอยูบ่นก้อนเมฆจึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขาแหง่นี ้

 หมายเหต ุ: หาก ณ วนัเดินทาง ทางสถานที่ท่องเที่ยวมีแจ้งปิดกระเช้าไฟฟ้าเนื่องจากปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่
อ านวย หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเป็นนัง่กระเช้าเล็กแทนหรือ
เปลีย่นรายการอื่นให้ตามความเหมาะสม โดยที่ไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และไมค่ืนคา่บริการใดๆทัง้สิน้ 

 เดินทางสู ่อุทยานน า้หยก ซึง่มีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ที่ซึมมาจากการละลายของน า้แข็งบนภเูขาหิมะ
มงักรหยก เป็นสถานที่แสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปัน้
แกะสลกัด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน า้ตกมงักรที่ไหลหลัง่ไปตามไหลเ่ขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือว่า
มงักรออกถ า้ ชัน้ท่ีสองช่ือวา่มงักรเลน่น า้ ชัน้ท่ีสามช่ือว่ามงักรโบยบิน และยงัมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สกัการบชูาของคน
ในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี 

 

 
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

• IMPRESSION LIJIANG โชว์อนัยิ่งใหญ่ โดยผู้ก ากบัช่ือก้องโลก จาง อวี ้โหมว ได้เนรมิตให้ภเูขาหิมะมงักรหยกเป็น
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ฉากหลงั และบริเวณทุง่หญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นกัแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่า
เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยูแ่ละชาวเผา่ตา่งๆ ของเมืองลีเ่จียงความส าเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กบัจางอีโ้หมว
ผู้ก ากบัชาวจีนท่ีมีช่ือเสยีงในระดบัโลกลา่สดุได้ฝากผลงานไห้กบัพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้าความ
ประทบัใจไปทัง้โลกเมื่อปลายปี 2551 
ราคา OPTION ท่าละ 1,500 บาท 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น**  

 ส าหรับทา่นท่ีไมไ่ด้ซือ้ออฟชัน่ ทา่สามารถอิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทศัน์ตามอธัยาศยั 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 
 เดินทางสู่ ไป๋สุ่ยเหอ หรือที่เรียกว่า หุบเขาสีน า้เงิน (Blue Valley) (ไม่รวมรถแบตเตอร่ี หากลกูค้าต้องการนัง่รถ

แบตเตอร่ีกรุณาสอบถามกับไกด์ท้องถ่ิน) หุบเขาที่อยู่ติดด้านหลงัของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับ
ทะเลสาบสีฟ้าคราม น า้ตกหินปูนขนาดเล็กและภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นพืน้หลงั น า้ที่ไหลผ่านหบุเขานีค้ือน า้ที่ละลาย
จากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เนื่องจากจุดนีม้ีทิวทศัน์ที่สวยงามที่มีฉากหลงัคือภเูขาหิมะมังกรหยกมีน า้ตกและ
แมน่ า้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นท่ีนิยมของศิลปินนกัวาดภาพและคูรั่กที่มกัจะมาถ่ายภาพที่นา่ประทบัใจ  
น าทา่นเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผ่อนคลายความ
เมื่อยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือที่รู้จกักนัดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณ
เป็นเลศิในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน  
น าทา่นชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยียนเจิง้ ซึง่เป็นเมืองที่สร้างขึน้มาในสมยัต้นราชวงศ์ถงัมีประวตัิ
ยาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน า้น้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ที่ตัง้ของ
เมืองโบราณแห่งนีม้ีรูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบรูณ์เช่น
อาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลวิริมธารท่ียงัคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน า้ที่ไหลผ่านเมืองแห่งนีด้้วยความสวยงาม
เหลา่นีท้ าให้เมืองโบราณลีเ่จียงได้ถกูบนัทกึเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองค์การยเูนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็
มีการประดบัไฟแสงสงีดงามอีกด้วย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 
ล่ีเจียง (สนามบินล่ีเจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(8L825 : 10.00-11.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก (หากเวลาไม่ทันสงวนสิทธ์ิจัดเป็นเซ็ตกล่อง) 
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี่ 

10.00 น. อ าลา เมืองลี่เจียง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8L825  
11.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

  

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 
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บนิตรงล่ีเจียง แชงกรีล่า เที่ยว 2 ภเูขาหมิะ  วัดลามะ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิลัคกีแ้อร์ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
ท่านละ 

วนัท่ี 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 06-10 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 13-17 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 20-24 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 04-08 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 11-15 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 18-22 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 25-29 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 01-05 ม.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 08-12 ม.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 15-19 ม.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 05-09 ก.พ. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 12-16 ก.พ. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 19-23 ก.พ. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 04-08 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 11-15 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 18-22 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 25-29 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินและวซ่ีา 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 2,200 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลู

ความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระคา่มดัจ าทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท  พร้อมหน้าพาสผู้ เดินทาง 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการช าระคา่ทวัร์ 
    เนื่องจากทวัร์เป็นราคาโปรโมชั่น และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัที่ที่ระบุบนหน้าตั๋ว

เทา่นัน้  หากทา่นตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว หากทา่นต้องการยกเลกิการเดินทาง หรือ 
เลือ่นการเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ และหากออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่
สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได้หรือไม่
สามารถเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั   1 ทา่นโหลดได้ 1 ใบ ไมเ่กิน 20 ก.ก. 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
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 [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 + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีน (4วนัท าการ) ท่านละ 2,200 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบิน

ก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 400 หยวน /ท่าน/ทริป สว่นหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ดลุพินิจและความพึง

พอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมือง, 

การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ที่ทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่น
ทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11.    เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่น
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน/คน/วนั 

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 2,200 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 3,200 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบัตรตัวจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบัตรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ที่อยูปั่จจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉกุ

เฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจ
มีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 
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7. เอกสารทกุอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อย่าง
น้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / 
ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่
ประเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้

เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  2,300 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 
2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 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. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
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3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีปริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

[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 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........................................................................................ 
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