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วันที่

กําหนดการ

เช้ า เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.25)

X

✈



GUILIN VIENNA HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

2

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋
(รวมกระเช้ าขึน้ +ลง)-ผ่ านชมหมู่บ้านชาวจ้ วง
หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ร้ านนวดเท้ า(บัวหิมะ)







GUILIN VIENNA HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

3

ถํา้ ขลุ่ยอ้อ-ร้ านยางพารา-เขางวงช้ าง(รวมรถ
แบตเตอร์ รี่)-ร้ านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE







GUILIN VIENNA HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

4

สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้ านผ้ าไหม
กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่ องเรื อแพไม้ ไผ่ ชมแม่ นํ้า
หลีเจียง (ล่ องครึ่งสาย)- อิสระช้ อปปิ้ งถนนฝรั่ง





YANGSHOU STARWAY
 HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

5

หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้ านหยก
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้ อปปิ้ งตลาด
ใต้ ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้ านนอก)







6

กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)



✈

X

1

GUILIN VIENNA HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

รหัสทัวร์SCT0419

กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

 กําหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2561
วันแรก
10.00 น.

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ –กุ้ยหลิน
 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั
ฯจะคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) ** แวะผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมื องที่สนามบินอู๋ ซู เมื อง
หนานหนิง จากนั้นกลับขึน้ เครื่ องเพื่อเดินทางต่ อสู่ สนามบินกุ้ยหลิน***
เดินทางถึง สนามบินเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลกวางสี ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้ าขึน้ +ลง)-ผ่ านชมหมู่บ้านชาวจ้ วง-กุ้ยหลิน-ร้ าน
นวดเท้ า(บัวหิมะ)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองในหุ บเขาที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ แร่ ธาตุ เป็ นเมืองนํ้าพุร้อนที่มีชื่อเสี ยง นําท่าน นั่งกระเช้ า ขึ้นสู่ นา
ขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุย้ หลิน ซึ่งถูกสร้างขึ้น ตามความลาดชันคดเคี้ยวจากริ ม
แม่น้ าํ ขึ้นไปบนยอดภูเขา โดยจุดที่สูงที่สุดนั้นอยูท่ ี่ระดับ 880 เมตรและส่ วนที่ต่าํ ที่สุดคือ 380 เมตร
ช่วงฤดูร้อน นาข้าวจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีเขียวของต้นกล้าที่ปลูกใหม่ๆ ช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะพบกับ
นาข้าวสี ทอง ช่วงฤดู หนาว นาข้าวจะถู กปกคลุ มไปด้วยนํ้าค้างแข็ง ก่ อเกิ ดเป็ นภูเขาเงินสวยงาม
มากๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าทุ่งนาขั้นบันไดที่หลงเซิ่งนี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ราชวงศ์หมิง หรื อประมาณ 500 ปี ที่ผา่ นมา สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ผ่ านชมหมู่บ้านชาวจ้ วง ซึ่ งมีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคําเหมือนภาษาไทย เช่น คําว่า
เป็ ด ไก่ และการนับเลข เป็ นต้น นําท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพือ่ สุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
กับยานวดขนาดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าํ ใคร พร้อมชมครี มเป่ าซู่ ถงั หรื อ ที่รู้จกั กันดีในชื่อ “บัวหิ มะ”
สรรพคุ ณเป็ นเลิ ศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัด ต่อ ย เป็ นยาสามัญประจําบ้า น
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่ งได้รับขนานนาม
ว่า เมืองแห่ง เขาเขียว นํ้าใส ถํ้าแปลก หินงาม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้ านนวดเท้ า เพื่อสุ ขภาพ
ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ าํ ใคร พร้อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่รู้จกั

13.00 น.
18.25 น.
คํา่
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
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กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยา
สามัญประจําบ้าน
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****

คํา่

ถํา้ ขลุ่ยอ้อ-ร้ านยางพารา-เขางวงช้ าง (รวมรถแบตเตอร์ รี่)-ร้ านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ ถํา้ ขลุ่ยอ้ อ ถํ้าสวยกะทัดรัดในกุย้ หลิน ถํ้าเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่ลึกเข้าไป
ภายในถํ้า 200 เมตร ตื่นใจไปกับหิ นงอกหิ นย้อ ยที่สมบูรณ์ สวยงาม โดยเฉพาะห้องที่สาํ คัญที่สุด
คือ “วังบาดาล” ที่เคยใช้เป็ นสถานที่จดั เลี้ยงอาหารคํ่าให้กบั คณะของสมเด็จพระพี่นางฯ คราเสด็จ
เยือ นกุ้ย หลิ น จากนั้น นํา ท่ า นเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร้ านยางพารา แปรรู ป ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมจากยางพารา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เป็ ดปักกิ่ง
นําท่าน นั่งรถแบตเตอร์ รี่ สู่ เขางวงช้ าง สัญลักษณ์เมืองกุย้ หลินอยูร่ ิ มแม่น้ าํ หลี่เจียง ตั้งอยูใ่ จกลาง
เมืองตรงบริ เวณจุดบรรจบของแม่น้ าํ หลีเจียงและแม่น้ าํ ถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราว
กับมีชีวติ ท่ามกลางสายนํ้าและขุนเขา จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านใบชา ชิมชาอวูห่ ลงของปั กกิ่ง และชา
ที่มีชื่อเสียงต่างๆ
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์ MIRAGE บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE (1,182 ที่นั่ง) พลิ้วไหวกับบัลเลย์
กายกรรม ลํ้าสมัยด้วยเทคนิ ค ปิ ดฉากสุ ดท้ายเร้าใจกับกับชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ที่เรี ยกเสี ยง
ปรบมือดังกระหึ่ม
พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****
สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้ านผ้ าไหม-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่ องเรือแพไม้ ไผ่ ชมแม่ นํ้าหลีเจียง
(ล่ องครึ่งสาย)-อิสระช้ อปปิ้ งถนนฝรั่ง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่ านชม สะพานสายฝน หรื อ สะพานมั งกร เป็ นสิ่ งก่ อ สร้างที่มีที่ มีเ อกลัก ษณ์ ของชาวเมี้ ย ว
สะพานสร้างขึ้นเพือ่ ข้ามแม่น้ าํ สร้างด้วยไม้ ไม่ใช้ตะปู นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหลู่เจียชุ น ตั้งอยู่
ติดกับถํ่าหลู่ตี๋ ริ มแม่น้ าํ เถาฮัว เป็ นวิว 1ใน 8 วิวเก่าของกุย้ หลิน หมู่บา้ นนี้ มีต้ งั แต่ราชวงค์หมิง ที่น้ ี มี
ชื่ อ เสี ยงในการทํา เต๋ าหู วิธี ทาํ เต้าหู ที่มี ป ระวัติ 100 กว่าปี แล้ว ให้ ท่ านได้ ชิม เต้ า หู้ อั นมี ชื่อ เสี ย ง
จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ข้ ึนชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ทาํ จากผ้า
ไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร์
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยง
ใต้ข องเมื อ งกุ้ย หลิ น เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ท ัศ นี ย ภาพ นับ ว่า เป็ นสวรรค์บ นดิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
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นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุย้ หลิน นําท่าน ล่ องเรื อแพไม้ ไผ่ ชมแม่ นํ้าหลีเจียง ได้ชื่อว่าเป็ น
แม่ น้ ําที่ มี ท ัศ นี ย ภาพสวยที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของจี น กล่ า วคื อ สองฟากฝั่ ง จะเรี ย งรายและเลื่ อ มลํ้า
สลับซับซ้อ นกันไปมาของทิวเขาลู กน้อยใหญ่ ที่มีล ักษณะรู ปร่ างงดงามต่างๆ จนก่อ ให้เกิ ดภาพ
จินตนาการขึ้นมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ าํ หลีเจียงรวมกับเหล่าทิวเขา
ยังเป็ นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์ อันสวยงามจากนักจิตรกรเอก ที่มีชื่อเสี ยงของจีนอีกด้วย
(1 แพ นั่งได้ 4 คน ใช้ เวลา ล่ องไป-กลับ โดยประมาณ 30-45 นาที)
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้าผึ้ง
เชิ ญท่าน อิสระช้ อปปิ้ งถนนฝรั่ ง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึ งกับถนนข้าวสาร มี ท้ งั
โรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด
 พักที่ YANGSHOU STARWAY HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้ านหยก-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้ านนอก)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่า นเดิ นทางกลับ สู่ เมื องกุ้ยหลิ น (ใช้ เ วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่ วโมง) นําท่า นเดิ นทาง
สู่ เขาเซียงกง อยูท่ างทิศตะวันตกของแม่น้ าํ หลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซัว่ 28กิโลเมตร นําท่านชม
วิวแม่น้ าํ หลีเจียงจากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็ นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เป็ นที่นิยม
ของนักถ่ายภาพ จากนั้นนําท่านชม ร้ านหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ น
ของฝากลํ้าค่า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ขาหมูร่ ารวย
นําท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยูท่ ี่ริมทะเลสาปหยงหู สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์
ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุ งล่าสุ ดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึ ก
และ ชมต้ นไทรพันปี จากนั้นนําท่าน อิสระช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน ใจกลางเมืองกุย้ หลินพบกับสิ นค้า
ต่างๆหลากหลายชนิด สินค้าพื้นเมืองกุย้ หลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กยุ้ หลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง
ส้มจี๊ด เป็ นต้น
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมวิวกุย้ หลินยามคํ่าคืนริ มทะเลสาบหรงซานหู ซึ่ งบริ เวณนี้ เมื่อ 900 ปี ก่อนเคยเป็ นคูเมือ ง
แต่ได้รับการปรับปรุ งเป็ นสวนสาธารณะและสร้างเจดียค์ ู่หนึ่ งขึ้นกลางทะเลสาบ เจดียค์ ู่น้ นั เรี ยกว่า
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ ได้ ขนึ้ บนตัวเจดีย์) เจดียอ์ งค์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ซึ่ งถือว่าเป็ นเจดีย ์
ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์ ร้างด้วยปูน ระหว่าง 2 เจดียม์ ีอุโมงค์เชื่อมถึงกัน
พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****
กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบินกุย้ หลิน
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099

คํา่

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันที่หก
เช้ า
08.40 น.
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(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) **แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนาน
หนิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่ องเพือ่ เดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ**
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)

12.00 น.

กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้ า) หยางซั่ว พัก 5 ดาว 6วัน 5 คืน (CZ)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2561

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 21-26 มิถุนายน 2561

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2561

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 16-21 สิ งหาคม 2561

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 6-11 กันยายน 2561

18,999 บาท

18,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 25-30 ตุลาคม 2561

18,999 บาท

18,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท
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อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษี
นํ้ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 19 มี.ค. 61 เป็ นเงิน 1,520 บาท
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสั มภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน
5 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลู กค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดิ นทางเพื่ อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ าํ นาจของสุ ร ายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุ ตร, การบาดเจ็บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
6. ค่าทัวร์ ชาวต่ างชาติ เก็บเพิ่ม 800 หยวน/ท่ าน/ทริป
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่ ง
สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
6
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2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสาร
ที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ ว มกั บการท่ อ งเที่ย วแห่ ง เมื องจีน ทุ ก เมื อง กํ าหนดให้ มีก ารประชาสั มพั นธ์ สิ น ค้ า พื้น เมื องให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จักคือ ร้ านนวดเท้ า (บัวหิมะ), ร้ านใบชา, ร้ านหยก,ร้ านผ้ าไหม, ร้ านยาพารา ซึ่ งจําเป็ นต้ อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ อง
รบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90 นาที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ น
หลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากท่ านปฏิเสธที่จะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน/ คน/ วันที่ไม่ เข้ าร้ าน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือ่ ให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อ จลาจล หรื อ กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
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 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่ านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อ
กรอบแว่นสีดาํ , ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรื อ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
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4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัท ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิด ชอบในการอนุ ญ าตให้เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
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** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
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........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชื่ อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื่ อสถานทีท่ ํางาน/ ที่อยู่ ที่เคยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
.. ......... ...

(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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