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ฉงชิง่ อูห่ลง ตา้จู ๋ 

โชว ์IMPRESSION WULONG     

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทยสไมล ์(WE) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 25,900.- 

 

 ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล  
 ลอ่งเรอืชมความงามแมน่ ้าแยงซเีกยีง...ววิทวิทัศน์แสงสเีมอืงฉงชิง่  
 ถ ้าฝหูยงตง้.....ตระการตาหนิงอกหนิยอ้ยในถ ้าสวยทีส่ดุของจนี  
 หลมุฟ้า สามสะพานสวรรค.์...ชม 3 สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญส่ดุของเอเชยี 

 ชมโชวป์ระทับใจ..... IMPRESSION WULONG  
 อาหารพเิศษ....หมอ้ไฟฉงชิง่ …..เป็ดปักกิง่ 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่11-15 ก.ค. 61 25,900.- 

วนัที ่25-29 ก.ค. 61 26,900.- 

วนัที ่01-05 ส.ค. 61 25,900.- 

วนัที ่08-12 ส.ค. 61  26,900.- 

วนัที ่12-16 ก.ย. 61 25,900.- 

วนัที ่26-30 ก.ย. 61 25,900.- 

วนัที ่19-23 ต.ค. 61 26,900.- 

 

ราคารวมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาทแลว้ 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 100 หยวน 
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-ฉงชิง่-อูห่ลง 

07.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร ์E สาย

การบนิไทยสไมล ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684 

14.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงฉงชิง่ ตัง้อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจนี ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมนิตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดมินัน้ฉงชิง่เป็นเมอืงเอกที่

ข ึน้กบัมณฑลซือ่ชวน ตอ่มาเมือ่วันที ่14 มนีาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้ง

ชิง่เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ขึน้ตรงกบัรัฐบาลกลาง จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหา

นครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ที่

อยูท่างทศิตะวันตก หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นออกเดนิทางจากเมอืงฉงชิง่ สู ่เมอืงอูห่ลง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่CHENJIA GARDEC HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 อู่หลง -หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) -ระเบียงแก้วอู่หลง -ชมโชว ์

IMPRESSION WULONG 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม อุทยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์(มรดกโลก) แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-ฉงชิง่-อูห่ลง  ✈ 🍽 
CHENJIA GARDEN  HOTEL 

or SAME 

2 
อูห่ลง-หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค(์รวมรถแบตเตอรี)่-ระเบยีงแกว้อู่

หลง-ชมโชว ์IMPRESSION WULONG 
🍽 🍽 🍽 

CHENJIA GARDEN  HOTEL 

or SAME 

3 
ถ ้าฝหูยงตง้-ฉงชิง่-สวนเออ๋หลงิ-หมูบ่า้นโบราณฉือชโีขว่-ลอ่งเรอื
แมน่ ้าแยงซเีกยีง 🍽 🍽 🍽 WELL HOTEL  or  SAME 

4 
ฉงชิง่-ตา้จู-่เมอืงโบราณชางโจว-ผาหนิแกะสลกัทีเ่ป่าติง่-ฉงชิง่-
ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย 🍽 🍽 🍽 WELL HOTEL  or  SAME 

5 หงหยาตง้-ฉงชิง่-กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  
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แหลง่ใหมล่า่สดุทีไ่ดรั้บการรับรองจากยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 อทุยาน

หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์เคยเป็นสถานีมา้เร็วในสมัยถัง และแห่งนี้เกดิจากการยุบตัวของเปลือกโลก

กลายเป็นหลมุธรรมชาตขินาดใหญ่ หลังจากนัน้น าท่าน โดยสารลฟิทแ์กว้ ลงไปสูหุ่บเหวเบือ้งล่างที่

ระดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกบัเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหศัจรรยท์าง

ธรรมชาตขิองกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 

สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมือ่มองทะลุออกไปคลา้ยกับ

สะพานเชือ่มสวรรคก์บัโลกมนุษย ์สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทง

ไปในทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ทีส่ามคอื สะพานมงักรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ 

แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหดู้ค่อนขา้งมืดด า นอกจากนี้ยังสรา้งจ าลองเพื่อใชเ้ป็นฉากส าคัญของ

ภาพยนตรจ์นี เรือ่งศกึโคน่บลัลังกว์ังทอง ของผูก้ ากบัชือ่ดัง จาง อวี ้โหมว โดยม ี3 นักแสดงชัน้น า คอื 

โจว เหวนิ ฟะ เจย ์โชว ์และกงลี ่อสิระถา่ยภาพความงามทางธรรมชาตติามอธัยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  หลังจากนัน้ น าท่านพสิจูน์ความกลา้กับ ระเบยีงแกว้อูห่ลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานทีม่พีืน้ที่

หนา้กวา้งทีก่วา้งทีส่ดุในโลก จุดชมววิแห่งนี้เป็นหนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร  สว่นทีย่ืน่

ออกจากหนา้ผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสงูแนวตัง้จากดา้นล่างของหนา้ผาสงู 280 เมตร 

วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน   ถอืไดว้่าเป็นจุดชมววิ

สะพานแกว้ทีต่ดิอนัดับแผน่กระจกกวา้งทีส่ดุในโลก 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่CHENJIA GARDEC HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 ถ า้ฝหูยงตง้-ฉงชิง่-สวนเออ๋หลงิ-หมูบ่า้นโบราณฉอืชโีขว่-ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชม ถ า้ฝูหยงตง้ (มรดกโลก) ไดช้ือ่ว่าเป็นถ ้าที่สวยทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งของจีน คน้พบเมือ่

เดอืนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ ้าหนิปนูอายกุว่า 1.2 ลา้นปี มพีืน้ทีป่ระมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 

2.7 กโิลเมตร กวา้ง 50 เมตร อณุหภมูเิฉลีย่ภายในถ ้าประมาณ 16 องศาเซลเซยีส โดยมหีอ้งโถงหลักพืน้ที่

ประมาณ 11,000 ตารางเมตร ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเดนิเทีย่วชมความงดงามทางธรรมชาตทิีเ่ต็มไป

ดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยในรปูตา่งๆ ตามแตจ่นิตนาการของแตล่ะคน เชน่ มา่นน ้าตก ธง ผลองุ่น ปะการังใตท้ะเล 

เสน้ผม เข็ม ซึง่มกีารจัดแสงสภีายในถ ้าชว่ยเพิม่ความงดงามยิง่นัก และน าท่านเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉง

ชิง่ 
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านชม สวนเออ๋หลิง่ ตัง้อยู่เขตหวจีง ซึง่อยูแ่ถบแม่น ้าแยงซเีกยีง และขนาบดว้ยเจยีงหลงิ เดมิมี

ชือ่เรยีกวา่ “เออ๋เซีย่งหลิง่” สวนแห่งนี้ตัง้อยูช่อ่งแคบเขาซนัหลิง่ ซึง่มลีักษณะเหมอืนคอห่าน จงึได ้

ถูกขนานนามว่า “สวนเออ๋หลิง่”(สวนคอห่าน) และถอืไดว้่าเป็นชอ่งแคบทีม่รีะยะใกลน้ครฉงชิง่มาก

ทีส่ดุ ภายในบรเิวณสวนประกอบดว้ยสะพานเชอืก ศาลาชมววิ ฯลฯ  อกีทัง้ยังมบีรรยากาศทีร่่มรืน่และ

ท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิง่ น าท่านชม หมู่บา้น

โบราณฉอืชีโ่ขว่ เป็นหมูบ่า้นทีม่ชีนเผา่กลุ่มนอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู ่อาคารบา้นเรอืนภายใน

หมูบ่า้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้อสิระใหท้่านสัมผัสกลิน่อายยอ้นยุคสมัยราชวงศซ์ง่ 

หมงิ ชงิ เลือกซือ้ของที่ระลกึหรือของฝาก น าท่าน ล่องเรอืชมความงามแม่น า้แยงซเีกยีง และ

แมน่ ้าเจยีหลงิ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่ WELL HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 ฉงชิง่-ตา้จู-่เมอืงโบราณชางโจว-ผาหนิแกะสลกัทีเ่ป่าต ิง่-ฉงชิง่-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางไปยัง เมอืงตา้จู๋ ในนครฉงชิง่ ซึง่อยูต่ดิกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิง่เป็นเมอืงใหญ่ 1 

ใน 4 ของประเทศจนี ทีม่ฐีานะเทยีบเท่ามณฑล (อกี 3 นครคอื ปักกิง่ เทยีนจนิ และเซีย่งไฮ ้) เป็น

เมอืงทา่รมิแมน่ ้าแยงซเีกยีงมาแตโ่บราณ ตัวเมอืงตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ ้าแยงซ ีและแมน่ ้าเจยีหลงิเจยีง ถกู

ขนานนามวา่ เมอืงภเูขา เตาไฟ เมอืงในหมอก ปัจจบุนัเป็นเมอืงอตุสาหกรรมหนัก เดนิทางถงึเมอืงตา้จู ๋

ซ ึง่อยูห่่างจากนครฉงชิง่ประมาณ 160 กโิลเมตร มสีมญานามว่า “บา้นเกดิแห่งหนิแกะสลัก” ทั่วทัง้

เมอืงมศีลิปะรปูปั้นหนิแกะสลักกว่า 50,000 ช ิน้ จารกึค าสอนภาษาจนีถงึ 100,000 ช ิน้ กระจายกันอยู่

บนหนา้ผากวา่ 75 จดุ ในบรเิวณ 5 ภเูขา คอื เป่าติง่ซาน เป่ยซาน หนันซาน สอืเหมนิซาน และสอืจว้น

ซาน  น าทา่นเขา้ชมและอสิระชอ็ปป้ิง เมอืงโบราณชางโจว   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่นชม ผาหนิแกะสลกัตา้จู ๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี)่ ไดรั้บการจัดเขา้เป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมจากยเูนสโกใ้นปี ค.ศ.1999   งานหนิแกะสลกัของตา้จูเ๋ป็นศลิปะสมยัราชวงศถ์ังและซง่ ลว้น

แลว้แตน่ าเสนอเรือ่งราวทางพทุธศาสนานกิายมหายาน หลกัธรรมลัทธเิตา๋ และปรัชญาค าสอนของ

ขงจื๊อทีช่าวจนีเคารพนับถอื และเป็นอกีกลุม่งานหนิแกะสลักทางพระพทุธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง 1 ใน 4 

แหง่ของจนี คอื ถ ้าผาโมเ่กาค ูทีเ่มอืงตนุหวง มณฑลกานซ ูถ ้าพระพทุธหลงเหมนิทีล่ั่วหยาง และถ ้าผา

หยนุกงั ทีต่า้ถง มณฑลซานซ ีซึง่ 3 แหง่นัน้เป็นศลิปะถ ้าสมยัเริม่ตน้ของจนี สว่นตา้จูเ๋ป็นงานศลิปะถ ้า

ยคุหลัง (ครสิตศ์ตวรรษที ่ 9-13) ทีม่คีวามออ่นชอ้ยงดงาม น าทา่นชมความงดงาม งานศลิป์หนิ

แกะสลักทีเ่ขาเป่าติง่ซาน มคีวามสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุม่รปูสลกั

พระพทุธรปู 13 กลุม่ ซึง่มรีปูสลักอยูก่วา่ 10,000 ช ิน้ ตามแนวยาวของหนา้ผากวา่ 500 เมตร ซึง่

ทัง้หมดเป็นรปูแบบศลิปะการแกะสลักหนิสมยัราชวงศซ์ง่ เชน่ พระพทุธเจา้ปางปรนิพิพาน รปูสลักเจา้

แมก่วนอมิพันมอื วัฏสงัสาร หรอืวงเวยีนชวีติ พระศรอีารยิเมตไตรย อสิระเทีย่วชมและถา่ยภาพความ

ประทับใจตามอธัยาศัย  ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงฉงชิง่ และน าทา่นเดนิทางไปยงั 

ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย ตัง้อยูบ่รเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึชยัชนะในการท า

สงครามกบัญีปุ่่ น แตปั่จจบุนักลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญใ่จกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้
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กวา่ 3,000 รา้น ซึง่มทีัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ ่อสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิง 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่WELL HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 หงหยาตง้-ฉงชิง่-กรงุเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านสู่ หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้ าเจียหลิง โครงการ

ประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นน ้าชา โรงละคร ซึง่ลว้นแลว้แต่

กอ่สรา้งตกแตง่ในรปูแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่า 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  

18.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพ 

 

 

  

 

 

 

 
โปรแกรม : ฉงชิง่ อูห่ลง ตา้จู ๋โชว ์IMPRESSION WULONG   5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทยสไมล ์ 
(GH CKG-WE002) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่11-15 ก.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,500.- 18,400.- 

วนัที ่25-29 ก.ค. 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,500.- 19,400.- 

วนัที ่01-05 ส.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,500.- 18,400.- 

วนัที ่08-12 ส.ค. 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,500.- 19,400.- 

วนัที ่12-16 ก.ย. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,500.- 18,400.- 

วนัที ่26-30 ก.ย. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,500.- 18,400.- 

วนัที ่19-23 ต.ค. 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,500.- 18,400.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 7,900.-  / ทา่น *** 

 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 100 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น // หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวร์ไทย 
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ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
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6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน และคนขบัรถ วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน  เดนิทางทัง้หมด  5 วัน จา่ย

ทปิไกด ์50 หยวน คนขบัรถ 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ตอ่คน 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
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2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 

 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


