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ไม่ลงร้านช้อป |  ชมเทศกาลดอกโบตัน๋ | พิพิธภณัฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี | อุทยานหยุนไถซาน  | โชว์ราชวงศ์ถัง  
ถ า้หินแกะสลกัหลงเหมิน |  วัดเส้าหลิน | รถไฟความเร็วสงู | ศาลเจ้ากวนอู  | เมนูพิเศษ เก๊ียวซีอาน เป็ดย่าง สกีุห้ม้อไฟ  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น 5 วัน 4 คืน 

เดินทาง เดือนเมษายน 2563  

 
ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 25,900.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35)  
วนัที่ 2.  ซีอาน – ลัว่หยาง (โดยรถไฟความเร็วสงู) – วดัเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ซินหม่ี 
วนัที่ 3.  ซินหม่ี – อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน) – ลัว่หยาง-เทศกาลดอกโบตัน๋ 
วนัที่ 4.  ถ า้แกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง  – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสงู) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆงั – ชมโชว์

ราชวงศ์ถัง 
วนัที่ 5.  พิพิธภัณฑ์กองทพัทหารจ๋ินซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ก าแพงเมืองซีอาน – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ

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

 
13.30 น. 

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบินแอร์เอเชีย(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

16.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
21.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง  เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มีแม่น า้เว่ยไหลผ่าน มี

ประวติัศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัต่างๆ รวม
ทัง้สิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็น
จุดเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมอนัเลื่องช่ือ มีโบราณสถานโบราณวตัถุเก่าแก่อันล า้ค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของ
จีน จากนัน้น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  

ที่พกั โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

วันท่ี 2 
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่า
เจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ว มุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ย่ิงใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์
ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลัว่หยางมาก ตัง้ให้เป็นราชธานีในสมยัที่
พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร” 
(หมายเหตุ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูค้าต้องลากขึน้-ลงรถไฟเอง) 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยู่อ าเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซ่ีย ซ่ึงก่อตัง้โดย
ภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซ่ึงเป็นผู้น าพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเม่ือราวปี พ.ศ. 1070 
โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสจัธรรม ต่อมาอารามแห่งนีก้ลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัว
ที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” น าชมสิ่งส าคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูป
พระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์  
น าท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซ่ึงเป็นสถานที่บรรจุอฐิัของอดีตเจ้าอาวาสของวดัเส้าหลิน 
 จากนัน้ ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูใน
บริเวณใกล้เคียงวดัเส้าหลิน และน าท่านเดินทางสู่ เมืองซินหม่ี  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกีห้ม้อไฟ 
ที่พกั โรงแรม  Clayton Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันท่ี 3 
ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน) – ลั่วหยาง-เทศกาลดอก
โบตั๋น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สดุของมณฑลเหอหนาน ระดบั 4A ของประเทศจีน มีพืน้ที่

ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สมัผสัหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน า้ตกที่มีฟองน า้ใส
สะอาด กระจายดุจดงัส าลี ตอนกลางวนัจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทศัน์เป็นภูเขาสงูตระหง่านเกินเอือ้มถึงเมฆและหมอกลอย
หนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสนัของใบไม้หลากสีสวยงาม
เต็มพืน้ที่ทัว่อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน จนท าให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า "จ่ิวไจ้โกวน้อย" อีกด้วย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ย่ิงใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน 
จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง 
พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”  
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 จากนัน้น าท่านเข้าชม เทศกาลดอกโบตั๋น แห่งเมืองลัว่หยาง ซ่ึงจดัขึน้ปีละ 1 ครัง้ ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี ดอก

โบตั๋นจะบานแค่ครัง้ละ 7-10 วนัเท่านัน้ดอกโบตั๋น เป็นดอกไม้ประจ าชาติของจีน ตัง้แต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ชาวจีน
นิยมชมชอบดอกโบตั๋นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหนึ่งในดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจีน เป็นดอกไม้ที่มี
ความหมายดีเป็นมงคล แตกต่างจากดอกไม้ชนิดอื่น ๆ คือที่ก้านจะมีใบ 3 ใบ และในใบใหญ่แต่ละใบจะแตกออกเป็นใบเล็ก
อีก 3 ใ บ รวมทัง้หมด 9 ใบ จึงเป็นที่มาของค าเปรียบเปรยว่า "ดอกโบตั๋น เป็นดอกไม้มงักร 9 หัว" กล่าวคือเป็นดอกไม้ที่เป็น
ตวัแทนของความมัง่มีศรีสุข มีลาภยศย่ิงใหญ่ จิตรกรจีนมกัจะวาดภาพดอกโบตั๋นสีสันสดใส และคนจีนก็นิยมน าไปประดับ
บ้านโดยเฉพาะที่ห้องรับแขก เพราะเช่ือกันว่าจะน าพามาซ่ึงความมั่งคั่ง โชคลาภและความร ่ารวย ดอกโบตั๋นที่ขึน้ช่ือที่สุด 
อยู่ที่เมืองลัว่หยาง มณฑลเหอหนาน เมืองหลวงเก่าของจีน อิสระให้ท่านชมความงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันท่ี 4 ถ า้แกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง – ซีอาน (โดยรถไฟ
ความเร็วสูง) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าท่านชม ถ า้แกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ า้ประตูมังกร หมู่ถ า้พันพระที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังน า้อี๋เจียง เป็นพุทธ

สถานเก่าแก่ที่ส าคัญและน่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติม
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เร่ือยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ า้หรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระ
โพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ า้ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชัน้สูงในสมัย
นัน้ๆ บูเซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจ านวนมากเพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแห่ง
นี ้การสร้างถ า้พระพุทธแห่งนีท้ี่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนัยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวดัถ า้เฟ่ิงเซียนซ่ือ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลกัอยู่กลางแจ้ง แวดล้อมด้วยพระ
โพธิสตัว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพกัตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลกั  
จากนัน้น าท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้อยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปัน้กวนอูแม่ทัพผู้
ย่ิงใหญ่ในสมยัสามก๊ก (ค.ศ.220-265) ผู้ ซ่ึงได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภกัดี คุณธรรมและความกล้า
หาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูซ่ึงโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
  
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง กลับสู่ เมืองซีอาน จากนัน้ชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง 

ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ท าการบูรณะ
ขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสงู 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลงัคาเป็นไม้ 
3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สงูและกว้าง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนังอิฐ
และประตูทางเข้าชัน้ที่สองและชัน้ที่สามเป็นเคร่ืองใม้หลงัคามงุด้วยกระเบือ้งเคลือบ สร้างขึน้ในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์
ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซ่ึงเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มี
ความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ฝ่ังตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สง 8.6 เมตร กว้าง
และยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอิฐด า มีประตูทัง้ 4 ทิศ สงูและกว้าง 6 เมตร หลงัคาสี่เหลี่ยมสองชัน้ปลายแหลม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน 
  
 น าท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ

ทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสงูสดุ 
ที่พกั โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

วันท่ี 5 
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-
ก าแพงเมืองซีอาน – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
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น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจ๋ินซีฮ่องเต้ สถานที่ส าคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจาก
องค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) น าชมหุ่นปัน้นักรบกองทหารอารักขา
สุสาน ซ่ึงถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนีช้าวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็น
จ านวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนีใ้ช้
แรงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี น าชมประวติัฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาด
ว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้ส าเร็จ 
ปัจจุบนัมีการค้นพบที่ตัง้ของสสุานแล้วแต่ยงัไม่มีการเปิดสสุาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพ
ของวตัถุโบราณที่อาจเสียหายเม่ือถูกอากาศภายนอก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
  
 น าท่านชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) (ไม่รวมค่าขึน้เจดีย์) แห่งวดัฉือเอิน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถัง

เกาจง (หลี่จือ้) ฮ่องเต้องค์ที่สาม แห่งราชวงศ์ถัง และ ได้นิมนต์พระภิกษุสวนจัง้ หรือรู้จกัในนามพระถังซมัจัง๋ พระเถระที่มี
ช่ือเสียงที่สดุในสมัยถัง ซ่ึงใช้เวลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้น าพระธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลบัมาเผย
แผ่ ในแผ่นดินจีนให้มาอยู่ที่วัดฉือเอินแห่งนี ้พระถังซัมจั๋งได้ใช้เวลาออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอิน
เพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่ท่านได้น ามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนับจ านวนกว่าพนัเล่ม  

 จากนัน้น าท่าน ผ่านชม ก าแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) 
และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตูเข้าออกทัง้สี่ด้านรวม 13 ประตู   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  เป็ดย่าง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนามบินซีอานเซียงหยาง 

22.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
01.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : ครบสูตรซีอาน ล่ัวหยาง หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบต๋ัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 08-12 เม.ย. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- ไม่รับจอยแลนด์ 

วนัท่ี 10-14 เม.ย. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 5,000.- ไม่รับจอยแลนด์ 

วนัท่ี 11-15 เม.ย. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 5,000.- ไม่รับจอยแลนด์ 

วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- ไม่รับจอยแลนด์ 

วนัท่ี 13-17 เม.ย. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- ไม่รับจอยแลนด์ 

วนัท่ี 22-26 เม.ย. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- ไม่รับจอยแลนด์ 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 
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         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
ค่าทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถาม

ข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้าน

บาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้าน

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 
  

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

  

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
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 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบัตรตัวจริง, ส าเนาสูติบัตรและสตูิบัตรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
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ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจนี สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที.่........... เดือน.......................ปี..................   
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


