รหัสทัวร B2B1900731
ทัวรจีน จางเจียเจีย
้ เมืองโบราณฝูหลง ลองเรือชมเมือง
5 วัน 4 คืน (WE)
ชมความงาม เทียนเหมินซาน ภูเขาประตูสวรรค
สะพานแกว ของจีน The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
ชมเมืองโบราณฝูหลง เมืองโบราณที่มีประวัติอันแสนยาวนานกวา 2,000 ป
ลองเรือแมนํ้าชวนจื่อเหอ ชมความงดงามของเมืองฉางเตอ
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

โดยสายการบินไทยสมายล์

เดินทาง : เม.ย.-มิ.ย. 62
ราคาเริมต้น 17,900.-

กําหนดการเดินทาง
วันที 03-07 เม.ย. 62
วันที 17-21 เม.ย. 62
วันที 15-19 พ.ค. 62
วันที 22-26 พ.ค. 62
วันที 05-09 มิ.ย. 62
วันที 12-16 มิ.ย. 62
วันที 19-23 มิ.ย. 62
วันที 26-30 มิ.ย. 62

19,900.19,900.20,900.18,900.18,900.18,900.18,900.17,900.-

่ กรุป
ราคานีไม่รวมค่าวีซา
๊ ท่านละ 1,000 บาท
ราคานีไม่รวมค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถินและคนข ับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป
ื เดินทางไทยเท่านน
อ ัตราด ังกล่าวขอสงวนเฉพาะผูท
้ ถื
ี อหน ังสอ
ั

ื เดินทางต่างชาติกรุณาเชค
็ ราคาอีกครัง **
** กรณีถอ
ื หนังสอ

้ ทางการเดินทาง
เสน
โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3

เชา้

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ -ฉางซา (สนามบินฮวงหัว)
(WE616:16.05-20.20)
ฉางซา-จางเจียเจีย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช ้า+บันไดเลือน+รถ
อุทยาน)-ถําประตูสวรรค์-ระเบียงแก ้ว (รวมผ ้าหุ ้มรองเท ้า)
ศูนย์ยาจีน-สะพานแก ้วทียาวทีสุด-ภาพวาดทราย-ศูนย์ยางพารา-ถนน
คนเดินซีปู้

4

จางเจียเจีย-เมืองโบราณฝูหลง-นํ าตกหวางชุน-ฉางเต๋อ

5

ล่องเรือแม่นําชวนจือเหอ-ฉางเต๋อ-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-่ ฉาง
ซา (สนามบินฮวงหัว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(WE617:21.20-23.55)

เทียง

คํา

โรงแรมทีพ ัก

✈

XIANG RONG HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
JINHUA HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
JINHUA HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
TANG’S HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

✈

โปรแกรมการเดินทาง
ว ันที 1
14.00 น.

16.05 น.
20.20 น.

ทีพ ัก

ก รุ ง เท พ ฯ (ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ ) -ฉ า ง ซ า ( ส น า ม บิ น ฉ า ง ซ า ฮ ว ง ห ัว )
(WE616:16.05-20.20)
ั 4 เคาน์เตอร์ E
คณะพร ้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณอาคารผู ้โดยสารขาออก ชน
สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระให ้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงห ัว เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เทียวบินที
WE616 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ถึง สนามบินฉางซา ฮวงห ัว ฉางซา ตังอยู่ทางตอนใต ้ของแม่นําเซียง มีพนที
ื ประมาณ 12,500
ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทังยังเป็ นเมือ งเอกของ
มณฑลหู ห นาน มีป ระวัต ศ
ิ าสตร์แ ละวัฒ นธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปั จ จุบั น เป็ นศูน ย์ก ลางด ้าน
่ พั
การเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านการตรวจคนเข ้าเมือง และนํ าท่านเข ้าสูท
ี ก
โรงแรม XIANG RONG HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับ 4 ดาว

ว ันที 2
เชา้

กลางว ัน

คํา
ทีพ ัก

ฉางซา-จางเจียเจีย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา้ +บ ันไดเลือน+รถอุทยาน)-ถํา
ประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุม
้ รองเท้า)
รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเดิน ทางสู่ เมือ งจางเจีย เจีย (ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 4 ชัวโมง) อุท ยานมรดกโลก
ตังอยู่ ท างตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของมณฑลหู ห นาน เป็ นอุท ยานแห่ ง ชาติแ ห่ ง แรกของจีน และ
ได ้รับการประกาศให ้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตังอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง
้ ขึน สู่ เขาเทียนเหมินซาน
ซานหรือซงเหลียวซาน เป็ นประวัตแ
ิ รกของจางเจียเจีย นงกระเช
ั
า
ซึงมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช ้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทีย นเหมินซานเป็ นกระเช ้าทีทัน สมั ย
ทีสุด ชมความมหั ศ จรรย์ห น า้ ผาลอยฟ้ า สั ม ผั ส ความแปลกใหม่ ข องการท่ อ งเทียว ชมต ้นไม ้
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพั นธุ์ ดอกไม ้ป่ าตามฤดูกาล ท่านจะได ้ชมความงามของภูเขา ภู
ผา นั บ ร ้อยรูป ยอดเขาสูง เสียดฟ้ า งามแปลกตา อิส ระให ้ท่านเพลิดเพลิน และสัม ผัส ความงาม
ของยอดเขา จากนั นนํ าท่านชม ระเบียงแก้ว ซึงเป็ นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท ี
60 เมตร ล ้อมรอบผาสูงชัน ความกว ้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้ 3 ฟุต มีความหนา
2.5 นิว ถือ เป็ นการท ้าทายนั กท่อ งเทียวทีอยากมาสัม ผัส ทิวทัศ น์อันงดงามบน เขาเทีย นเหมิน
ซาน มีกฏอยู่วา่ ผู ้มาเยือน สะพานกระจก ต ้องสวมผ ้าหุ ้มรองเท ้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วย
ลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความ
ใสอาจทําให ้เราก ้าวขาไม่ออก!! จากนันนํ าท่านลงบันไดเลือนสู่ ถําเทียนเหมินต ้ง หรือเรียกว่า ถํา
ประตู ส วรรค์เ ทีย นเหมิน ซาน เป็ น 1 ใน 4 ของภู เขาทีสวย สาเหตุท ีเรีย กว่า เทีย นเหมิน ซาน
เพราะว่า ภูเขาเกิด ระเบิด ขึนเองโดยธรรมชาติจ นกลายเป็ นถํ า ประตูนีมีค วามสูง 131.5 เมตร
ความกว ้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมือท่านมาถึงถําประตูสวรรค์ทา่ นจะได ้ขึนขันบันได 999
ขัน สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึงเคยมีชาวรัสเซียได ้ขับเครืองบินเล็กลอดผ่านช่อง
ภู เขาประตูส วรรค์ม าแล ้วเป็ นสถานทีทีน่ า สนใจจากชาวต่า งชาติอ ีก แห่ ง หนึง สมควรแก่เวลา
เดินทางลงจากเขาด ้วยกระเช ้า
หมายเหตุ กรณีรอคิวขึนกระเช ้านาน หรือรถประจําอุทยานหยุดให ้บริการ ณ. ถําประตูสวรรค์ 1.
กรณีรอคิวขึนกระเช ้านาน อาจจะมีเปลียนแปลงเป็ นนังรถอุทยาน + ขึนบันไดเลือน + ลงกระเช ้า
เพือความสะดวกรวดเร็ วในการท่อ งเทียวแก่ลูก ค ้า ทีจะได ้ไม่ต ้องรอคิวนาน 2. กรณี ก ระเช ้าปิ ด
ปรับปรุง อาจมีการเปลียนแปลงเป็ นนั งรถอุทยานขึนและลง 3. กรณี หากบันไดเลือนประกาศปิ ด
เนืองจากปิ ดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศทีหนาวจัด มีหม
ิ ะเกาะพืนถนน ทําให ้รถอุทยานไม่
สามารถเปิ ดให ้บริการได ้ ทังนีเพือความปลอดภัยของลูกค ้า ต ้องเปลียนเป็ นขึน+ลงกระเช ้าแทน
ทังนีทางบริษัทจะเปลียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง //และในส่วนการนั งรถของ
อุท ยานขึนไปบนถํ าประตูสวรรค์ หากรถของอุท ยานไม่ส ามารถขึนไปทีถํ าประตูสวรรค์ได ้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่คน
ื เงิน และไม่จัดโปรแกรมอืนมาทดแทนให ้ ทังนี ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนั กท่องเทียว ขอสงวนสิท ธิยึดตามประกาศจากทางอุท ยานเป็ นสําคัญ
โดยทีไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ต์ปิงย่างเกาหลี
โรงแรม JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับ 4 ดาว
ท่านสามารถเลือกซือ Option เสริมทีน่าสนใจได้
โชว์สุนข
ั จิงจอกขาว การแสดงทีถือว่าครบครันด ้วยอารมณ์ตา่ ง ๆ ชวนให ้เคลิบเคลิมไปกับการ
แสดง เป็ นการแสดงบทเกียวกับความรักของนางพญาจิงจอกขาวทีมีตอ
่ ชายผู ้เป็ นทีรัก ต ้องพลัด
พรากจากกันทังทียังรักกัน ถือเป็ นบทตํานานแห่งความรักทีน่ายกย่องยิงนั ก ท่านจะเพลิดเพลิน
ไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิงใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจียทีหยางซัว ด ้วยนั กแสดงคุณภาพ
กว่า 600 คน แสดงภายใต ้สะพานคูเ่ ชือมเขาสองลูก สะพานคูร่ ักใต ้หล ้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที
ท่านเคยสัมผัสมา
*ติดต่อขอข ้อมูลและรายละเอียดเพิมเติมกับรายการได ้ทีเจ ้าหน ้าทีและชําระเงินกับไกดท ้องถิน*

ว ันที 3
เชา้

กลางว ัน

คํา
ทีพ ัก

ว ันที 4
เชา้

กลางว ัน
คํา
ทีพ ัก

ศูนย์ย าจีน-สะพานแก้วทียาวทีสุด-ภาพวาดทราย-ศูนย์ย างพารา-ถนนคนเดิน
ีู้
ซป
รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านสู่ ศูนย์ยาจีน ฟั งเรืองราวเกียวกับการแพทย์โบราณตังแต่อดีตถึงปั จจุบัน การส่งเสริมการ
ใช ้สมุนไพรจีน นํ าท่านพิสจูน์ความกล ้ากับ สะพานแก้วทียาวทีสุดในโลก มีความสูงเหนือพืน
980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชือมสองหน ้าผา ถือเป็ นการทํ าลายสถิต ิ สะพานแก ้วที
ยาวทีสุด เนืองจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต
หมายเหตุ หากสะพานแก ้วไม่ส ามารถเข ้าไปเทียวชมได ้ หรือ ทางเมือ งจีนประกาศปิ ด จึงไม่
สามารถเข ้าไปเทียวชมได ้ ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิในการเปลียนให ้ท่ า นไปเทียวถํ ามั ง กร
เหลือ ง หรือ ล่ อ งเรือ ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู โดยไม่ ต ้องแจ ง้ ให ท
้ ราบล่ ว งหน า้ และไม่ ม ีก ารคืน
ค่าบริการใดๆ ทังสิน
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ซุปเห็ด
นํ าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยียน สถานทีซึงจัดแสดงภาพวาดของ
หลีจวิน เซิง ซึงเป็ นผู ท
้ ีริเ ริมศิล ปะแบบใหม่ ท ีเรีย กกั น ว่า จิต รกรรม ภาพเม็ ด ทราย ทีใช ้วั ส ดุ
ธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิงไม ้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมทีรังสรรค์
ขึนมา ล ้วนได ้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ ้อน จนเป็ นทีเลืองลือไปทัวโลก จากนั น
นํ าท่านเลือกซือ ผลิตภณ
ั ฑ์ยางพารา ทีทําด ้วยเทคโนโลยีการผลิตทีทันสมัยของประเทศจีน
สินค ้ามากมาย เช่นหมอนยางพาราทีได ้รับความนิยมอยู่ในขณะนี และยังได ้ฟั งบรรยายขันตอน
กระบวนการเป็ นความรู ้อีก ด ้วย และนํ าท่า นเทียวชม ถนนซีป้ ู เจีย ตังอยูใ นเขตอุท ยานอู่ห ลิง
หยวนซึงเป็ นแหล่งสินค ้าพืนเมือง อิสระให ้ท่านได ้เลือกซือของฝากให ้คนทางบ ้าน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
โรงแรม JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับ 4 ดาว
ท่านสามารถเลือกซือ Option เสริมทีน่าสนใจได้
อุทยานจางเจียเจีย (เขาอวตาร) โดยขึนและลงเขาด ้วยลิฟท์แก ้วไป่ หลง ลิฟท์แก ้วแห่งแรกของ
เอเชียทีสูง 326 เมตรซึงถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด ้านเป็ นลิฟท์แก ้วแบบ
outdoor ทีสูงทีสุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วทีสุดใน
ื ง อวตาร ได ้นํ ามาเป็ น
โลก ซึงมีทศ
ั นียภาพทีสวยงามรายล ้อมด ้วยหมูข
่ น
ุ เขา ซึงภาพยนตร์ชอดั
ฉากในการถ่ายทํา ท่านจะได ้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อน
ั สวยงาม
*ติดต่อขอข ้อมูลและรายละเอียดเพิมเติมกับรายการได ้ทีเจ ้าหน ้าทีและชําระเงินกับไกด์ท ้องถิน*

จางเจียเจีย-เมืองโบราณฝูหลง-นําตกหวางชุน-ฉางเต๋อ
รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฝูหลง (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) เมืองโบราณแห่งนี
ื า ถูเ่ จีย เดิมมี
ประวัตอ
ิ ันแสนยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยเป็ นถินทีอยู่อาศัยของชนกลุม
่ น ้อยทีมีชอว่
ชือว่า หวางชุน แต่ภายหลังในปี พ.ศ. 2550 ได ้มีการเปลียนชือเป็ นชือทีเรียกในปั จจุบันเพราะ
ื องเดีย วกั น นี ในปี ค.ศ. 1986 โดยชือภาษาอั ง กฤษของ
เคยมีก ารถ่ า ยทํ า ภาพยนตร์ท ีมีช อเรื
ภาพยนตร์เรืองดังกล่าวคือ Hibiscus Town นอกจากนีท่านก็จะได ้ชม นํ าตกหวางชุน ซึงนํ าตก
นีตังอยู่ใจกลางเมือง ถ ้ามองจากฝั งตรงข ้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตังอยู่บนหน ้าผาทีมีนําตกไหลอยู่
ข ้างล่าง นํ าตกนีมีขนาดกว ้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร และให ้ท่านได ้อิสระ
เก็บภาพบรรยากาศทีสวยงาม
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร
โรงแรม TANG’S HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับ 4 ดาว

ว ันที 5
เชา้

ล่ อ งเรือ แม่ นํ าชวนจือเหอ-ฉางเต๋ อ -ฉางซา-ถนนคนเดิน หวงซ ิ ง ลู่ -ฉางซ า
(สนามบินฮวงห ัว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (WE617:21.20-23.55)
รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่าน ล่อ งเรือ แม่นํ าชวนจือเหอ ตั งอยู่ใจกลางเมือ งฉางเต๋อ ท่า นจะได ้ชมวิว ทิว ทัศ น์แ ละ
อาคารบ ้านเรือนของเมืองฉางเต๋อทียังคงอนุรักษ์ ไว ้อย่างสวยงาม

กลางว ัน

คํา
21.20 น.
23.55 น.

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) ตังอยู่ทางตอนใต ้ของ
แม่นําเซียง มีพนที
ื ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4
อําเภอ อีกทังยังเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี
ในปั จจุบน
ั เป็ นศูนย์กลางด ้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
จากนั นนํ าท่าน อิสระช ้อปปิ งที ถนนคนเดิน หวงซิงลู่ ซึงเป็ นแหล่งจํ าหน่ ายสินค ้าหลากหลาย
ชนิด เพือให ้ท่านอิสระเลือกซือสินค ้านานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็ นของฝากของทีระลึกแก่
คนทางบ ้านหรือญาติมต
ิ รสหาย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร
ได ้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงห ัว
ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เทียวบินที WE617
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ...

อ ัตราค่าบริการโปรแกรม : จางเจียเจีย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง 5 ว ัน 4 คืน
กําหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดียว
ท่านละ

ไม่รวมตัว
เครืองบิน
ท่านละ

ว ันที 03-07 เม.ย. 62
ว ันที 17-21 เม.ย. 62
ว ันที 15-19 พ.ค. 62
ว ันที 22-26 พ.ค. 62
ว ันที 05-09 มิ.ย. 62
ว ันที 12-16 มิ.ย. 62
ว ันที 19-23 มิ.ย. 62
ว ันที 26-30 มิ.ย. 62

19,900.19,900.20,900.18,900.18,900.18,900.18,900.17,900.-

19,900.19,900.20,900.18,900.18,900.18,900.18,900.17,900.-

19,900.19,900.20,900.18,900.18,900.18,900.18,900.17,900.-

4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.-

11,900.11,900.12,900.11,900.11,900.11,900.11,900.10,900.-

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.

3.

การเดินทางในแต่ละครังจะต ้องมีผู ้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง เพือ
เช็คข ้อมูลความถูกต ้องของรายการทัวร์รวมทังไฟล์บน
ิ และเวลานั ดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด
4.2 แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค ้าใช ้จ่ายทังหมด
4.4 ยกเว ้นกรุ๊ป ทีเดิน ทางช่ว งวั น หยุด หรือ เทศกาลทีต ้องการันตีมั ด จํ า กั บ สายการบิน หรือ ค่ า มัด จํ า ทีพั ก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจํ า หรือค่าทัวร์ทังหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการ
เหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู ้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผู ้ใหญ่ 15 ท่านขึนไปออกเดินทาง (มีหัวหน ้าหัวหน ้าทัวร์)
คณะจองไม่ถงึ จํานวนผู ้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห ้อง)
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทียวตามรายการทีระบุ
ค่ า ประกั น อุ บั ต ิ เ ห ตุ คุ ม
้ ครองในระห ว่ า งการเดิ น ท าง คุ ม
้ ครองในวงเงิน ท่ า นล ะ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค ้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูล
เพิมเติมกับทางเจ ้าหน ้าทีบริษัทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นํามัน
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.
2.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท
วีซ่าแบบหมู่คณะ สํ าหรับผู ้ถือพาสปอร์ตไทยและต ้องเดินทางไป-กลั บพร ้อมกรุ๊ปเท่านั น (ใช ้สํ าเนาหนา้
พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน ้ามองเห็นข ้อมูลชัดเจน และต ้องส่งเอกสารล่วงหน ้า 15 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซา่ กรุ๊ป ไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดๆทังสิน ทํ าให ้
ไม่ส ามารถยืนวีซ่า กรุ๊ป ได ้ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิ เรีย กเก็ บ เงินเพิม ท่ า นละ 1,650 บาท พร ้อมเอกสาร
เพิมเติมเพือทําการยืนคําขอวีซา่ เดียวผ่านศูนย์รับยืน
โปรดทราบ ที มีค วามประสงค์ ยืนคํ า ขอวีซ่ า จีน แบบหมู่ ค ณะ (กรุ๊ ป ) ที เคยเดิน ทางไปในประเทศ...
ดั งต่ อ ไปนี ตั งแต่ ปี 2014 เป็ นต ้นมา ไม่ส ามารถยืนวีซ่า แบบหมู่ค ณะ (กรุ๊ป ) ได ้ต ้องยืนวีซ่า จีนแบบเดียว
เท่านัน และใช ้เวลามากกว่ากําหนดการเดิม 4 วันทําการ

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกส
ิ ถาน 6.เติรก
์ เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.
อิรัก 9.อิห ร่าน 10.อียป
ิ ต์ 11.ซาอุดอ
ี าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย
กรณี ท ีเจ ้าหน ้าทีดํ าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร ้อยแล ้วมีก ารยกเลิก เดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิก ทั นที ไม่
สามารถนํ าไปใช ้กับการเดินทางครังอืนๆ ได ้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได ้ทุกกรณี
กระเป๋ าเดินทางในกรณีทนํ
ี าหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ใบเท่านัน ส่วนเกินนํ าหนัก
ตามสายการบินกําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท ้องถินและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

ิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสด
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
บริษัทฯ มีสท
ุ วิสย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมือ ง, การประท ้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัต เิ หตุ, ความเจ็ บป่ วย, ความสูญ หายหรือ
ั อืนๆ เป็ นต ้น
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เหตุสด
ุ วิสย
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการทีท่านได ้ชําระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
ิ ดกฎหมาย
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสงผิ
หรือเอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได ้สํ ารองทีนั งบนเครือง
และโรงแรมทีพั ก ในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร ้อย แต่อ ย่างไรก็ ต ามรายการนีอาจเปลียนแปลงได ้ตามความ
เหมาะสม
ราคานีคิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัวเครืองบินปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคา
ตัวเครืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณี เกิด ความผิด พลาดจากตั วแทน หรือ หน่ วยงานทีเกียวข ้อง จนมีก ารยกเลิก ล่า ช ้า เปลียนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานทีให ้บริการ บริษัทฯจะดํ าเนินโดยสุดความสามารถทีจะ
จัดบริการทัวร์อนทดแทนให
ื
้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนันๆ
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมี
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
หากไม่ส ามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่ าช ้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานที
อืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิเช่นนั น
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน

ํ หร ับผูท
่ เดียว
สา
้ มี
ี ความประสงค์ตอ
้ งการขอยืนวีซา
ํ หร ับผูท
่ จีนสา
เอกสารในการยืนวีซา
้ ถื
ี อพาสสปอร์ตไทย
**ยืนวีซา่ เดียวค่าบริการดังนี **
- ยืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท
- ยืนด่วน 2 วันทําการ 2,775 บาท
1.
หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2.
หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม
รูปถ่ายหน ้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืนหลังขาวเท่านัน**

และต ้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
- ห ้ามสวมเสือสีขาวเด็ดขาด เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข ้าราชการ
- ต ้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต ้องหน ้าตรง ไม่ยมเห็
ิ
นฟั น มองเห็นทังใบหน ้ารวมถึงใบหูทัง 2 ข ้าง
- ไม่สว่ มเครืองประดับ สร ้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา
3.
สําหรับผู ้ทีถือหนั งสือเดินทางต่างด ้าว จะต ้องทํ าเรืองแจ ้ง เข ้า-ออก หรือ Re-Entry ด ้วยตนเองเท่านั นก่อน
การส่งเอกสารยืนวีซา่
4.
สําเนาทะเบียนบ ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู ้เดินทาง
5.
เอกสารทีให ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให ้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต ้องแนบสูตบ
ิ ต
ั รตัวจริง, สําเนาสูตบ
ิ ต
ั รและสูตบ
ิ ต
ั รของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได ้ที http://www.consular.go.th/)
- กรณีทเด็
ี กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดา มารดา ต ้องแนบหนังสืออนุญาตให ้เดินทาง
ข ้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ทีอยูท
่ ทํ
ี างาน ญาติทติ
ี ดต่อได ้ใน
กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ ้าน ทีทํ างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่า
ุ่ ตรวจทุกวัน)
ให ้ข ้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
7.
เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนั นกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์
อย่างน ้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.
โปรดทํ าความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือ
เปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
ผู ้ทีประสงค์จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช ้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทําวีซา่ ท่านจะต ้อง
รับผิดชอบ
9.
ในการอนุ ญ าตให เ้ ข ้า-ออกเมือ งด ้วยตนเอง เนื องจากบริษั ททั ว ร์ฯ ไม่ท ราบกฎกติก า การยกเว ้นวีซ่า ใน
รายละเอียด / ผู ้ใช ้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทํ าบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต ้องตกค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให ้ได ้ เฉพาะชาวต่างชาติททํ
ี างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํ างาน
ในประเทศไทยเท่านัน
- หากไม่ได ้ทํางานในประเทศไทย ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
- กรณีห นั งสือเดินทางต่างด ้าว(เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต ้องไปดํ าเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
เนืองจากผู ้เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
่ หน ังสอ
ื เดินทางคนต่างชาติในกรณีททางบริ
่ ให้ได้
ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา
ี
ษ ัทสามารถขอวีซา
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกน
ั จ่ายเพิม 5,210 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอนๆ
ื จ่ายเพิม 1,750 บาท
ยกเว ้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง)
- เอกสารทีต ้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน ต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออกอย่างน ้อย
2 หน ้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน [พืนหลังขาวเท่านัน]
และต ้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
- ห ้ามสวมเสือสีขาวเด็ดขาด เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข ้าราชการ
- ต ้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต ้องหน ้าตรง ไม่ยมเห็
ิ
นฟั น มองเห็นทังใบหน ้ารวมถึงใบหูทัง 2ข ้าง
- ไม่สว่ มเครืองประดับ สร ้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ ้างในการทํางาน

5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี ส มรสกับ คนไทย ต ้องแนบสํ า เนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับ แปลรับ รองตราประทั บ ร ้านทีแปล
่ ให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีด ังต่อไปนี
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ร ับทําวีซา
1.
ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว ้ผมยาว หรือแต่งหน ้าทาปาก
2.
นํ ารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว ้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3.
นํ ารูปถ่ายทีมีววิ ด ้านหลัง ทีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข ้าง มาตัดใช ้เพือยืนทําวีซา่
4.
นํ ารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปทีพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
่ ด่วน ทีต้องจ่ายเพิมให้สถานฑูตจีน เมือท่านสง
่ หน ังสอ
ื เดินทางล่าชา้
อ ัตราค่าวีซา
ยืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช ้จ่ายเพิมท่านละ 1,125 บาท
[ต่างชาติฝรงเศสและประเทศยุ
ั
โรปทีเข้ากลุม
่ ข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยียม
์ ลนด์ อิตาลี ลิท ัวเนีย ล ัตเวีย
ั
สาธารณร ัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรงเศส
ั
เยอรม ัน กรีซ ฮงการี
ไอซแ
ล ักเซมเบิรก
์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
่ ด่วนได้]
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซา
่ เข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซา
่ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
**การขอวีซา
ประกาศ เนืองจากสภาวะนํ ามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึน ทํ าให ้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี นํามันขึนในอนาคต
ซึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี นํามันเพิมตามความเป็ นจริง

่ เข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลด ังต่อไปนี**
**สถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซา
้ ระกอบการยืนขอวีซา
่ ประเทศจีน
เอกสารทีใชป
**กรุณาระบุรายละเอียดทงหมดให้
ั
ครบถ้วน เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน ้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม ้าย
หย่า
ไม่ได ้จดทะเบียน

จดทะเบียน ชือคูส
่ มรส .................................................................................

ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ทีอยูส
่ ถานทีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
(สําค ัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถู
ี กต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้อมูลโดยตรงก ับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข ้าประเทศจีนหรือไม่

ไม่เคย

เคยเดินทางเข ้าประเทศจีนแล ้ว

เมือวันที............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ....................................
เมือวันที............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที............ เดือน.......................ปี ..................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร ้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME..............................................

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

RELATION......................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข ้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล ้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให ้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

