เส้ นทางสายไหม ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน
เดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 2562
ไม่ลงร้ านช้ อป | เมืองโบราณเจียวเหอ | เขาเปลวไฟ | ถํ ้าโม่เกาคู | เนินทรายหมิงซาซาน
วัดพระใหญ่จางเย่ | เขาสายรุ้งจางเย่ | อนุสาวรี ย์มารดาแม่นํ ้าเหลือง | พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว

ราคาเริ่มต้ นเพียง

41,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผตู่ ง)(FM842:09.50-15.45)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผตู่ ง)-อุรุมชี (สนามบิน
นานาชาติอรุ ุมชีติโวพู)(FM9221:17.55-00.50+1)
วันที่ 2 พิพธิ ภัณฑ์ซินเจียง-ทูรูฟาน-เมืองโบราณเจียวเหอ (รวมรถอุทยาน)
วันที่ 3 ทูรูฟาน-เขาเปลวไฟ-หลิวหยวน (โดยรถไฟความเร็ วสูง)-ตุนหวง-ตลาดกลางคืน
วันที่ 4. ถํ ้าโม่เกาคู (รวมรถอุทยาน)-เนินทรายหมิงซาซาน(รวมรถอุทยาน) + สระนํ ้าเสี ้ยวพระจันทร์ -เจียยี่กวน
วันที่ 5. กําแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถอุทยาน)-จางเย่-วัดพระใหญ่จางเย่
วันที่ 6 เขาสายรุ้งจางเย่ (รวมรถอุทยาน)-อูเ่ วย-สวนสาธารณะเหลยไท-วัดไห่ฉาง
วันที่ 7 อูเ่ วย-หลานโจว-ลานกังหันนํ ้า-อนุสาวรี ย์มารดาแม่นํ ้าเหลือง-สะพานเหล็กจงซาน-ถนนคนเดินเจิ ้งหนิง
วันที่ 8 หลานโจว (สนามบินนานาชาติหลานโจวจงฉวน)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่ตู ง)(MU719:07.20-10.15)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่
ตง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(FM833:12.00-15.50)
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(FM833:12.10-15.50)

กรุ ง เทพฯ (สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ) -เซี่ ย งไฮ้ (สนามบิ น เซี่ ย งไฮ้ ผู่ ตง)
วันที่ 1 (FM842:09.50-15.45)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่ ูตง)-อุ รุมชี (สนามบิน
นานาชาติอุรุมชีตโิ วพู)(FM9221:17.55-00.50+1)
06.30 น.
09.50 น.
15.45 น.
17.55 น.
00.50+1 น.
ที่พกั

พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ U ประตู 6 สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU)
โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ FM842
เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่ ตู ง แวะเปลีย่ นเครื่ องที่สนามบินเซี่ยงไฮ้
ออกเดินทางสู่ อุรุมชี โดยเที่ยวบินที่ FM9221
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู
โรงแรม Hoi Tak Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่2

พิพธิ ภัณฑ์ ซนิ เจียง-ทูรูฟาน-เมืองโบราณเจียวเหอ (รวมรถอุทยาน)

เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ซินเจียง เป็ นที่บอกเล่าถึงความลี ้ลับเส้ นทางสายไหม ซึง่ ในอดีตจะประกอบไปด้ วยประเทศ
และชนเผ่าต่างๆใช้ ในการคมนาคมและท่านยังจะได้ ทราบถึงร่ องรอยประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรมจากอดีตกว่าจะมาเป็ น
มณฑลซินเจียงในปั จจุบนั
(หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ซินเจียงปิ ดทุกวันจันทร์ หากกรุ๊ปเดินทางตรงกับวันจันทร์ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นเป็ นสวนหงซาน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) จากนันนํ
้ าท่านเที่ยวชม เมืองโบราณเจียวเหอ
(รวมรถอุทยาน) คือเมืองโบราณที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ที่ได้ รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี และยังถูกบันทึกว่าเป็ นซากเมือง
โบราณนับสีพ่ นั ปี ที่ยงั สมบูรณ์แบบในอดีต ตัวเมืองแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่ งโดยตัวเมืองไม่มีการสร้ างปราการล้ อมรอบ เนื่องด้ วยตัว
เมืองล้ อมรอบด้ วยทะเลทรายเป็ นปราการทางธรรมชาติได้ อยน่างดี เคยตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของจีนนับตังแต่
้ ราชวงศ์ฮนั่
จนถึงราชวงศ์ถงั โดยในช่วงปลายราชวงศ์ถงั เมืองเจียวเหอ ได้ ถกู ยึดครองโดยชนเผ่าคีร์กีซ ทําให้ ชาวเมืองได้ อพยพเข้ าไปทาง
ตะวันออก ต่อมาในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ก็ได้ ถกู ทําลายโดยสิ ้นเชิงจากกองทัพมองโกลของเจสกิสข่าน

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

ค่า

ที่พกั

วันที่ 4
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
โรงแรม Maixi Laipu Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ทูรูฟาน-เขาเปลวไฟ-หลิวหยวน (โดยรถไฟความเร็ วสูง)-ตุนหวง-ตลาด
กลางคืน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเที่ยวชม เขาเปลวเพลิง นับเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองทูรูฟาน ตังอยู
้ ่ทิศเหนือของเมือง ซึ่งเป็ นทาง
เหนือของเส้ นทางสายไหม ซึง่ ทังหมดของภู
้
เขาจะมีลกั ษณะเป็ นหินสีอิฐ ไม่มีต้นไม้ หรื อหญ้ าเลย หากได้ มองไกลๆลักษณะ
จะคล้ ายกับเปลวไฟสีแดง ภูเขาแหง่นี ้เป็ นฉากหนึง่ ในละครเรื่ องไซอิ๋วอีกด้ วย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟความเร็ วสูง
เพื่อเดินทางไปยัง เมืองหลิวหยวน
(หมายเหตุ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว กระเป๋ าเดินทางและสัมภาระของลูกค้ าต้ องลากขึ ้น-ลงรถไฟเอง)
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่ องบนรถไฟ
เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองหลิวหยวน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตุนหวง เมืองแห่งโอเอซิสบนเส้ นทางสายไหมที่เคย
เจริ ญรุ่ งเรื อง เมืองยุทธศาสตร์ บนเส้ นทางสายไหมที่นกั เดินทางทุกคนต้ องหยุดแวะเพื่อจัดเตรี ยมเสบียงให้ พร้ อมก่อนเดิน
ทางผ่านทะเลทรายอันยาวไกล เมืองตุงหวงซึง่ เป็ นเมืองที่มีความหมายว่า ความเจริ ญรุ่งเรื องที่สดุ ในเส้ นทางสายไหม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ตลาดกลางคืน เป็ นสถานที่ที่นิยม และครึกครื น้ ที่สดุ ในเมืองตุนหวงในช่วงเวลากลางคืน ให้ ทา่ นได้ อิสระเดินช้ อป
ปิ ง้ และเลือกชมสินค้ ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นอาหารท้ องถิ่น ทังอาหารคาว
้
อาหารหวาน ขนมทานเล่น และของพื ้นเมืองอีก
มากมาย
โรงแรม Fu Guo Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ถา้ โม่ เกาคู (รวมรถอุทยาน)-เนินทรายหมิงซาซาน(รวมรถอุทยาน) + สระ
นา้ เสีย้ วพระจันทร์ -เจียยี่กวน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านชม ถา้ โม่ เกาคู ถือเป็ นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “ม่อเกา” เป็ นถํ ้าที่มีคหู าน้ อยใหญ่กว่า 495 คูหา มี
ภาพวาดสีบนผนังสวยงาม พระพุทธรู ปแกะสลัก และองค์เจ้ าแม่กวนอิม ซึ่งผลงานแต่ละคูหาได้ มีการสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี ค.ศ.
366 -1277 ดังนันประติ
้
มากรรมหรื อจิตรกรรมที่ท่านจะได้ ชมที่ถํ ้ามอเกาแห่งนี ้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและ
ช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ ที่นบั เนื่องเกือบหนึง่ พันปี

กลางวัน

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เนิ นทรายหมิงซาซาน ให้ ท่านได้ สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ ให้ ท่านขี่อฐู (ไม่ รวมค่ าขี่อูฐและไม่ แนะนา
สาหรับท่ านที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง) ชมทะเลทรายอันกว้ าง ซึง่ อูฐจะเดินเรี ยวแถวกันตามแนวสันทรายที่โค้ งไป
โค้ งมา หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ ยินเสียงลมสะท้ อนเป็ นเสียงคล้ าย การลัน่ กลองรบ เสียงม้ าร้ อง เสียงสู้รบและเสียงคน
ร้ อง ซึง่ ตามตํานานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหนํ่าและถูกฝั งทังเป็
้ นทังกองทั
้
พ อยูใ่ ต้ ภเู ขาลูกนี ้ ดังนันเมื
้ ่อท่านลื่น
ไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ ้น และมักจะเกิดขึ ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา หลังจากนันนํ
้ าท่านชม
สระนา้ เสีย้ วพระจันทร์ เป็ นบ่อนํ ้ากลางทะเลทราย ที่มีนํ ้าตลอดเวลาไม่เคยเหือดแห้ ง มีความลึกเพียง 5 เมตร บ่อแห่งนี ้มีรุ
ปร่างลักษณะคล้ ายกับเสี ้ยวพระจันทร์ จึงเป็ นที่มาของชื่อนี ้ จากนันนํ
้ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเจียยี่กวน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Jiu Quan Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5 กาแพงเมืองจีนด่ านเจียยี่กวน(รวมรถอุทยาน)-จางเย่ -วัดพระใหญ่ จางเย่
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองจีนด่ านเจียยี่กวน (รวมรถอุทยาน) เป็ นกําแพงเมืองจีนด่านสุดท้ าย ที่ตงอยู
ั ้ ท่ างตะวันตกที่อยู่
ไกลที่สดุ ของจีน ปราการแห่งนี ้สูงกว่า 1,770 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเล เป็ นที่ตงของหอระวั
ั้
งภัย ซึ่งสร้ างขึ ้นปลายราชวงศ์หมิง
ถึงต้ นราชวงศ์ ชิง ตัวกํ า แพงได้ รับการบูรณะซ่อ มแซมครั ง้ แรกประมาณปี 1507 ด้ านหนึ่งทอดไปทางตะวันตกเฉี ยงใต้ สู่
เทือกเขาชิเหลียนซาน และอีกด้ านทอดไปไปทางเหนือสูเ่ ทือกเขาเป่ ยซาน สิง่ ก่อสร้ างที่ยิ่งใหญ่นี ้เห็นได้ ชดั นับเป็ นด่านชัยภูมิที่
เหมาะสมแก่การป้องกันการรุ กรานจากข้ าศึกได้ ดี ปั จจุบนั ได้ รับการบูรณะซ่อมแซมใช้ เวลาก่อสร้ างราว 100 ปี จึงเสร็ จ
สมบูรณ์มีพื ้นที่ 33,500 ตารางเมตร ตังอยู
้ ร่ ะหว่างหุบเขาที่มีความกว้ างเพียง 15 เมตร

กลางวัน

ค่า
ที่พกั

วันที่ 6
เช้ า

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่ (ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง) นําท่านสักการะ วัดพระใหญ่ หรื อ ต้ าฝอซื่อ สร้ างในปี ค.ศ.1098
สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็ นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระ
อังสากว้ าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Tianwei International Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

เขาสายรุ้ งจางเย่ (รวมรถอุ ทยาน)-อู่ เวย-สวนสาธารณะเหลยไท-วัดไห่
ฉาง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ เขาสายรุ้ งจางเย่ ตามข้ อมูลธรณีวิทยาจีน ระบุวา่ ประติมากรรมธรรมชาตินี ้ ประกอบไปด้ วยแนวเขาแต้ มสี
เป็ นลายริ ว้ ซึง่ เกิดจากหินทราย และแร่ธรรมชาติที่คอ่ ยๆก่อตัวผ่านการปรับแต่งจากลม ฝน และกาลเวลากว่า 24 ล้ านปี ก่อน
มีการเกิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ปัจจุบนั ทิวเขาหลากสีตนั เสีย นับเป็ นลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ ้ง
พบพบได้ ในประเทศจีนเท่านัน้ และปั จจุบนั เป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีคนจํานวนมากนิยมมาเที่ยวชม ขณะที่จีนยังมีทิวเขา
ลักษณะเดียวกันกับ ตันเสียในบริ เวณอีก 5 แห่ง และทังหมดล้
้
วนได้ รับการอนุรักษ์ ภายใต้ มรดกโลกเมื่อปี 2553 รวมเนื ้อที่
กว่า 450,000 ไร่ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่เวย (ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)

กลางวัน

ค่า
ที่พกั

วันที่ 7
เช้ า

กลางวัน

ค่า

ที่พกั

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สวนสาธารณะเหลยไท ตังอยู
้ ่บนถนนเป่ ยกวนจง ในเมืองอู่เวย เป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA เป็ นสถานที่ที่
สวยงามและยังเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม สิ่งที่โดดเด่นที่สดุ ในวัตถุโบราณที่ขดุ พบคือการหล่อม้ าทองแดง 99 ชิ ้น ได้ แสดงให้
เห็นที่สวนสาธารณะแห่งนี ้ด้ วย จากนันนํ
้ าท่านชม วัดไห่ ฉาง หรื อที่ร้ ู จกั กันในชื่อ วัดฉิงหัว ตังอยู
้ ่ในเขตเหลียงโจว เมืออู่เวย
มณฑลกานซู่ มีพื ้นที่โดยประมาณ 13,460 ตางรางเมตร ให้ ทา่ นได้ กราบไหว้ บชู า เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ตวั ท่าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Xiliang Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

อู่ เ วย-หลานโจว-ลานกั ง หัง น า้ -อนุ ส าวรี ย์ มารดาแม่ น า้ เหลื อ ง-สะพาน
เหล็กจงซาน-ถนนคนเดินเจิง้ หนิง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองหลานโจว (ใช้ เวลาประมาณ 3-4 ชัว่ โมง) หลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ถือเป็ นเมืองใหญ่
ที่สดุ อันดับสอง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ลานกังนา้ โบราณ สร้ างขึ ้นเมื่อปี 1994 ในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็ นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สดุ ในแถบแม่นํ ้าเหลือง ใน
เมืองหลานโจว และนําท่านชม อนุ สาวรี ย์มารดาแม่ นา้ เหลือง หรื อ หวงเหอหมู่ชิง จากสะพานจงซานเดินเลียบแม่นํ ้ามา
ตามถนนปิ งเหอตงลู่ มีรูปปั น้ แกะสลักเป็ นรูปสตรี ผ้ เู ป็ นแม่นอนตะแคงมองดูลกู ที่อิงแอบอยูข่ ้ างๆ มารดา สายตาที่นางมองลูก
เป็ นแววตาที่ช่างอบอุน่ เป็ นสัญลักษณ์เปรี ยบแม่นํ ้าหวงเหอเหมือนแม่ที่หล่อเลี ้ยงชาวจีนหลายร้ อยล้ านคนประดุจลูกมานาน
นับเป็ นพันๆ ปี จากนันนํ
้ าท่านชม สะพานเหล็กจงซาน แห่งแรกของแม่นํ ้าเหลือง “หวงเหอตี ้อี ้เฉียว” ซึ่งออกแบบโดยวิศวกร
ชาวเยอรมัน มีความยาว 233.33 เมตร กว้ าง 7.5 เมตร สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1907

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ถนนคนเดินเจิง้ หนิง ถนนนี ้มีความยาวไม่มากนัก แต่เต็มไปด้ วยอาหารท้ องถิ่น ให้ ทกุ ท่านได้ สมั ผัส ลิ ้ม
ลองรสชาติ ไม่วา่ จะเป็ นอาหารคาว ผลไม้ หรื อขนมทานเล่น สามารถเลือกชมได้ ตามอัธยาศัย
โรงแรม Lan Shi Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

หลานโจว (สนามบินนานาชาติหลานโจวจงฉวน)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยง
วันที่ 8 ไฮ้ ผ่ ูตง)(MU719:07.20-10.15)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่ ูตง)-กรุ งเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ (FM833:12.00-15.50)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติหลานโจวจงฉวน

07.20 น.
10.15 น.
12.10 น.
15.50 น.

ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU719
เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่ ตู ง แวะเปลีย่ นเครื่ องที่สนามบินเซี่ยงไฮ้
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM833
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่ าบริการ : เส้ นทางสายไหม ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ ไลน์

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 10-17 ก.ย. 62
วันที่ 11-18 ต.ค. 62
วันที่ 22-29 ต.ค. 62
วันที่ 12-19 พ.ย. 62

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

41,900.45,900.45,900.43,900.-

41,900.45,900.45,900.43,900.-

6,900.6,900.6,900.6,900.-

31,900.35,900.35,900.33,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 7,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวี
ซ่ าจีน)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าเดี่ยว ท่ านละ 1,650 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท

4.

3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่า
มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนํ ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ท่านละ 1,650 บาท
กระเป๋ าเดินทางท่า นละ 1 ใบเท่า นัน้ ในกรณี ที่ นํา้ หนักเกิ น กว่า ที่ ส ายการบินกํ าหนด 23
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนํ ้าหนักตามสายการบินกําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ารยกเลิ ก ล่า ช้ า
เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่ จ ะจัด บริ การทัว ร์ อื่นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คื นเงิ นให้ สํ าหรั บ
ค่าบริการนันๆ
้
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน้

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ยวสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น

สาหรั บผู้ท่ มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื่ องแจ้ ง เข้ า -ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเอง
เท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องแนบสูติ บตั รตัวจริ ง, สําเนาสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อมูลจริ งเกี่ ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่ อยู่ปัจ จุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน
ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่ง
ให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

8.

โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจี นอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั ง้
บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการ
ทําวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญ าตให้ เข้ า -ออกเมื องด้ วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทํา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่า ให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่า งชาติที่ ทํ า งานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวี ซ่าเข้ าประเทศจี นด้ วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.

3.
4.
5.
6.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้ านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซา่
4. นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นํ ้ามันขึ ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นํ ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตําแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)

