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ซีอาน ล่ัวหยาง ถ า้หนิแกะสลักหลงเหมนิ 5 วัน 4 คืน 
เดนิทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้น 23,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบนิซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35) 
วนัท่ี 2. ซีอาน – ลัว่หยาง(นัง่รถไฟความเร็วสงู) – วดัเส้าหลนิ – ป่าเจดีย์ – โชว์การแสดงกงัฟ ู– ประตเูมืองล่ีจิง – ถนนโบราณชิงหมงิ 
วนัท่ี 3. ลัว่หยาง-ผาหินแกะสลกัหลงเหมนิ(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจ้ากวนอ ู– วดัม้าขาว – เมืองหลงิเป่า 
วนัท่ี 4. เมืองหลงิเป่า – ซีอาน – พพิธิภณัฑ์กองทหารดนิเผาจิ๋นซี (รวมรถอทุยาน) – โชว์ราชวงศ์ถงั 
วนัท่ี 5. เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ก าแพงเมืองซีอาน – ผ่านชมจัตรัุสหอกลอง – หอระฆัง – ถนนมุสลิม – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – 

กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
(FD588/16.40-21.35) 

13.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประต ู2-3  สายการบินแอร์เอเชีย(FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย
ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

16.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองซีอาน โดยเท่ียวบินท่ี FD588 (ไม่รวมคา่อาหารร้อนบนเคร่ือง) 
21.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลสา่นซี ตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีมีแม่น า้เว่ยไหล

ผา่น มีประวติัศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็น
นครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศนูย์กลางการติดตอ่ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องช่ือ  มีโบราณสถาน
โบราณวตัถเุก่าแก่อนัล า้คา่และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของจีน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น า
ทา่นเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 

ที่พัก โรงแรม  Xian Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 
ซีอาน – ล่ัวหยาง(น่ังรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์
การแสดงกังฟู – ประตูเมืองล่ีจงิ – ถนนโบราณชิงหมงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

น าทา่นสู ่สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู ่เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สบืตอ่กนัมาถึง 10 
ราชวงศ์ยืนยาวนบัเป็นท่ีสองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลัว่หยางมาก ตัง้ให้เป็น
ราชธานีในสมยัท่ีพระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสินตู” มีความหมาย
วา่ “เทพนคร” หมายเหต ุ: เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูค้าต้องลาก
ขึน้-ลงรถไฟเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 น าทา่นชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยูอ่ าเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์
เซี่ย ซึง่ก่อตัง้โดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้น าพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่
พระศาสนาเม่ือราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี ้
กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตวัท่ีรู้จักกันดีในนาม “กังฟู” น าชมสิ่งส าคญัในวดัเส้า
หลนิ อนัได้แก่ วิหารสหสัพทุธ สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพทุธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
รวม 1,000 องค์ น าทา่นชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลนิ ท่ีมีหมู่เจดีย์กวา่ 200 องค์ ซึง่เป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของอดีต
เจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนัน้ ชมการแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้
นกัทอ่งเท่ียวได้ชม ท่ีโรงเรียนฝึกกงัฟูในบริเวณใกล้เคียงวดัเส้าหลนิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นผา่นชม ประตูเมืองล่ีจิง ประตเูมืองโบราณสมยัราชวงศ์สยุ หนึง่ใน 8 แลนด์มาร์คส าคญัของ

เมือง ตวัอาคารมีทัง้หมด 4 ชัน้ ในยามค ่าคืนจะมีการประดบัประดาโคมไฟอยา่งสวยงาม และน าทา่นเดินชม 
ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสายประวติัศาสตร์ของชาวลัว่หยาง ทัง้สองข้างทางจะลายรอบไปด้วยบ้านเก่าอีก
ทัง้ร้านขายสนิค้าของฝาก ท่ีระลกึ และอาหารท้องถ่ินให้ทา่นได้เลอืกชิมอยา่งจุใจ 

ที่พัก โรงแรม  Luoyang Friendship Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
ล่ัวหยาง-ผาหนิแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – 
วัดม้าขาว – เมืองหลิงเป่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

 
 น าทา่นชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ า้ประตูมังกร หมู่ถ า้พนัพระท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ัง
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น า้อ๋ีเจียง เป็นพทุธสถานเก่าแก่ท่ีส าคญัและน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสดุแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ใน

สมยัเวย่เหนือ และสร้างเพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ า้หรืออุ โมงค์

เข้าไป แล้วสลกัเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสตัว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ

จิตรกรรมลงบนผนังถ า้ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชัน้สูงในสมัยนัน้ๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคย

พระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์เป็นจ านวนมากเพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแห่งนี ้การสร้างถ า้พระ

พทุธแหง่นีท่ี้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนัยเูนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ า้เฟ่ิงเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้ง 

แวดล้อมด้วยพระโพธิสตัว์และทวยเทพ กลา่วกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการ

แกะสลกั จากนัน้น าท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้อยู่ทางใต้ของเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายใน

บริเวณมีรูปปัน้กวนอูแม่ทพัผู้ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพ

แหง่ความจงรักภกัดี คณุธรรมและความกล้าหาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเป็นผู้

ท่ีจดัพิธีฝังให้อยา่งสมเกียรติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่วัดม้าขาว สร้างขึน้เม่ือสมัยราชวงศ์ฮั่น วดัม้าขาวถือว่าเป็นปฐมสงัฆาราม หรือ วดัพุทธ

แหง่แรกในประเทศจีน ปัจจุบนัมีอาคารศาลาตา่งๆ เพื่อประดิษฐานพระพทุธรูปฝ่ายมหายานมากมาย สร้าง

สมัยแตกต่างกัน ตัง้แต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์หยวน มีห้องโถงต่างๆ เช่น ห้องเทพเจ้าแห่งสวรรค์ ห้อง

ประดิษฐานพระพทุธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ห้องพระไวโรจนะ ห้องแนะทางสวรรค์ ในแตล่ะห้องมีพระพุทธรูปและพระ

โพธิสตัว์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพระโพธิสตัว์ทัง้ห้าพระองค์ มีหอพระไตรปิฎก ภายนอกวดัมีพระเจดีย์อิฐ 

เรียกว่า จวิ๋นหยุน เป็นพระเจดีย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจีน ยังมีศิลาจารึกตัง้แต่สมัยราชวงศ์ถัง รวมแล้วกว่า 40 

หลกั ด้านหน้าวดัทัง้สองข้าง มีรูปม้าแกะสลกั 2 ตวัขนาดเท่าตวัจริง แกะสลกัจากหินทรายสมัยราชวงศ์ซ่ง 
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วดัม้าขาวยงัคงเป็นสถานอันศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีพุทธศาสนิกชนประเทศต่าง ๆ จ านวนมากไปนมัสการ จากนัน้น า

ทา่นเดินทางสู ่เมืองหลิงเป่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Lingbao Ramada Encore หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พพิธิภัณฑ์กองทหารดนิเผาจิ๋นซี (รวมรถ
อุทยาน) – โชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั   

 น าทา่นออกเดินทางกลบัสู่ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลสา่นซี 

ตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีมีแม่น า้เวย่ไหลผา่น มีประวติัศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีใน

นาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศนูย์กลางการติดต่อ

ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวา่งจีนกบัประเทศตา่งๆ ทัว่โลก เป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่อง

ช่ือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 

 
 น าท่านชม  พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้  สถานท่ีส าคัญท่ีสุดของเมืองซีอาน ท่ีได้รับการ

ประกาศรับรองจากองค์กรยเูนสโก้ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอุทยาน) 

น าทา่นชม หุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ สสุาน

ทหารหุ่นแห่งนีช้าวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7 ,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาด

เทา่ตวัคนจริง และมีใบหน้าแตกตา่งกนัทกุตวั มีบนัทกึวา่สสุานแหง่นีใ้ช้แรงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726,000 

คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี น าชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณท่ีคาดว่าเป็น สุสานของ
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จักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนท่ีได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้ส าเร็จ 

ปัจจุบนัมีการค้นพบท่ีตัง้ของสสุานแล้วแตย่งัไม่มีการเปิดสสุาน คงอยูใ่นระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกัน

การเสือ่ม สภาพของวตัถโุบราณท่ีอาจเสยีหายเม่ือถกูอากาศภายนอก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เก๊ียวซีอาน 

 

 
 น าชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ความเจริญทางวิทยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอยา่งสงูสดุ 

ที่พัก โรงแรม Xian Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ก าแพงเมืองซีอาน – ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง – หอระฆัง – ถนน
มุสลิม – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
(FD589:22.50-01.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

   น าท่านชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) แห่งวดัฉือเอิน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถัง

เกาจง (หลีจื่อ้) ฮ่องเต้องค์ท่ีสาม แหง่ราชวงศ์ถงั และ ได้นิมนต์พระภิกษุสวนจัง้ หรือรู้จกัในนามพระถงัซมัจั๋ง 

พระเถระที่มีช่ือเสยีงท่ีสดุในสมยัถงั ซึง่ใช้เวลากวา่ 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้น าพระธรรมค าสัง่สอนใน

พระพุทธศาสนา กลบัมาเผยแผ่ ในแผ่นดินจีนให้มาอยู่ท่ีวดัฉือเอินแห่งนี ้พระถังซมัจั๋งได้ใช้เวลาออกแบบ

และร่วมสร้างเจดีย์หา่นป่าใหญ่ในวดัฉือเอินเพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ท่ีท่านได้น ามาจากอินเดีย

และแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกวา่พนัเลม่ น าทา่นผา่นชม ก าแพงเมืองซีอาน ท่ีสร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์ห

มิง มีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และได้รับการอนรัุกษ์ไว้อย่างดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้
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ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 

เมตร มีประตเูข้าออกทัง้สีด้่านรวม 13 ประตู 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 

 
  น าท่านผ่านชม จัตุ รัสหอกลองและหอระฆัง  ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซี ต้าเจีย เป็น

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ท าการบูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรักษารูป

แบบเดิมไว้ มีความสงู 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสร้างหลงัคาเป็นไม้ 3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 

77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สงูและกว้าง 6 เมตร ชัน้ลา่งก่อเป็นผนงัอิฐ

และประตทูางเข้าชัน้ท่ีสองและชัน้ท่ีสามเป็นเคร่ืองใม้หลงัคามงุด้วยกระเบือ้งเคลือบ สร้างขึน้ในปีท่ี 17 แห่ง

การครองราชย์ของ พระจกัรพรรดิหงหวู ่(จูหยวนจาง) ซึง่เป็นพระจกัรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดิน

ผา่นประตปูดู้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้ทา่นถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ ฝ่ังตรงข้าม

เป็น จัตุรัสหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆงั 1 ใบ เพื่อตีระฆงับอกเวลาตอน

กลางวนั สงู 38 เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจตัรัุส สง 8.6 เมตร กว้างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอิฐด า มีประตูทัง้ 4 

ทิศ สงูและกว้าง 6 เมตร หลงัคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม  

ช็อปป้ิงถนนมุสลิม เน่ืองด้วยในอดีตซีอาน หรือ นครฉางอันนัน้เป็นจุดเร่ิมต้นของกองคาราวานท่ีจะ

เดินทางไปยงัเส้นทางสายไหม ในตวัเมืองจึงมาชาวตา่งประเทศมากมายหลายสญัชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชีย

กลางและอาหรับก็มีอยู่จ านวนมากมายเช่นกัน ซึ่งต่างก็ได้ฝากผลงานไว้ในเมนูอาหารอีกทัง้ยังท าการ

เผยแพร่ศาสนาอิสลามเข้ามาในจีนด้วย ท าให้ปัจจุบนั นครซีอานจะมีกลุม่ชาวมุสลิมอยู่มาก ซึ่งชาวมุสลิม

นัน้ก็ได้มาตัง้ชุมชนอยูท่ี่ถนนมสุลมิท่ีน่ีเอง ถนนมสุลมินัน้เน่ืองจากหลกัการศาสนาท่ีไม่ทานหมู ดงันัน้อาหาร

ท่ีน่ีสว่นมากจะเป็นเมนูเน่ือ ทัง้ววัและแพะเป็นสว่นใหญ่ แต่ส าหรับท่านท่ีไม่ทานเนือ้ววั ก็สามารถเลือกซือ้
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อาหารประเภทอ่ืนได้ท่ีน่ีเช่นกนั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินซีอานเซียงหยาง 

22.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD589 (ไม่รวมคา่อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

01.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : ซีอาน ล่ัวหยาง ถ า้หนิแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 25-29 ก.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,000.- 16,900.- 

วนัท่ี 29 ส.ค.-02ก.ย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 15,900.- 

วนัท่ี 12-16 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 16,900.- 

วนัท่ี 03-07 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 22-26 ต.ค. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,000.- 16,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถาม

ข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้าน

บาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้าน

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 
  

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   
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 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


