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ไมล่งรา้นชอ้ป | ถ า้โมเ่กาค ู| เนินทรายหมิงซาซาน | ทะเลสาบเสีย้วพระจนัทร ์| ก าแพงเมืองจีนดา่นเจียยี่กวน 

เขาสายรุง้  |  เมนพูิเศษ ขาหม ูซุปไก่ตุน๋ เป็ดยา่ง |สมัผสัรถไฟความเรว็สงู | พกัโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว 
  
 

 

 

 

 

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ทะเลทรายหมงิซาซาน 8 วัน 7 คนื 

เดนิทาง  เดอืนมีนาคม 2563 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 29,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมู)ิ – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) 
(3U8146:19.10-23.10) 

16.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์E สายการบินเสฉวน แอรไ์ลน  ์(3U) โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น  

19.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ 3U8146   
23.10 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บริเวณลุม่แมน่ า้หมิน ใจกลาง

มณฑล มีภมูิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภมูิอากาศที่เหมาะสมตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
รอ้นที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนกั และมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน จัดเป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้หลงัจากผา่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าทา่นออกเดินทางสูโ่รงแรมที่พกัที่สายการบินจดัให ้

ที่พกั โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมใกลส้นามบิน เพื่อความสะดวกในการตอ่ไฟลท ์จดัโดยสายการบิน) 

วันที2่ 
เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-ตุนหวง(สนามบินตุนหวง)(3U8569:15.25-
19.25)-ตลาดกลางคืนซาโจว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย เช็คอินและโหลดสมัภาระเพื่อเดินทางสู ่เมืองตนุหวง  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) – เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่) (3U8146:19.10-23.10) 
วนัท่ี 2. เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-ตนุหวง(สนามบินตนุหวง)(3U8569:15.25-19.25)-ตลาดกลางคืนซาโจว 
วนัท่ี 3. ถ า้โมเ่กาค ู(รวมรถอทุยาน) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอรี)่-ทะเลสาบเสีย้วพระจนัทร-์อิสระชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ตนุหวง 
วนัท่ี 4. ตนุหวง-เจียยี่กวน-ก าแพงเมืองจีนดา่นเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี)่ 
วนัท่ี 5. เจียยี่กวน-จางเย-่วดัพระใหญ่จางเย่-เขาสายรุง้จางเย่ (รวมรถอทุยาน)-ถนนคนเดินจินใหม ่
วนัท่ี 6. จางเย-่หลานโจว (โดยรถไฟความเรว็สงู)-พิพิธภณัฑก์านซู-่สะพานเหลก็จงซาน-ลานกงัหนัน า้-อนสุาวรยีม์ารดาแมน่ า้เหลอืง-อิสระชอ้ปป้ิง

ยา่นการคา้หลานโจว 
วนัท่ี 7. หลานโจว(สนามบินหลานโจว)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-(3U8061:11.05-12.40)-ศนูยอ์นรุกัษ์หมีแพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่- 
           ถนนคนเดินจิงหลี ่
วนัท่ี 8. เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)(3U8145:14.30-16.35) 
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15.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองตุนหวง โดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ 3U8569 
19.25 น. เดินทางถึง เมืองตุนหวง (สนามบินตนุหวง) เมืองแห่งโอเอซิสบนเสน้ทางสายไหมที่เคยเจริญรุ่งเรือง เมืองยทุธศาสตรบ์น

เสน้ทางสายไหมที่นกัเดินทางทกุคนตอ้งหยดุแวะเพื่อจดัเตรียมเสบียงใหพ้รอ้มก่อนเดินทางผ่านทะเลทรายอนัยาวไกล  เมือง
ตงุหวงซึง่เป็นเมืองที่มีความหมายวา่ ความเจรญิรุง่เรอืงที่สดุในเสน้ทางสายไหม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
 

 
 น าท่านชม ตลาดกลางคืนซาโจว เป็นสถานที่ที่นิยม และครกึครืน้ที่สดุในเมืองตนุหวงในช่วงเวลากลางคืน ใหท้่านไดอ้ิสระ

เดินช้อปป้ิงและเลือกชมสินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารทอ้งถ่ิน ทัง้อาหารคาว อาหารหวาน ขนมทานเล่น และของ
พืน้เมืองอีกมากมาย 

ที่พกั โรงแรม  FuGuo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่3 
ถ า้โม่เกาคู (รวมรถอุทยาน) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอร่ี)-
ทะเลสาบเสีย้วพระจันทร-์อิสระช้อปป้ิงย่านการค้าตุนหวง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านชม ถ ้าโม่เกาคู ถือเป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ า้ที่มีคูหานอ้ยใหญ่กว่า 495 คูหา มี
ภาพวาดสีบนผนงัสวยงาม พระพทุธรูปแกะสลกั และองคเ์จา้แม่กวนอิม ซึ่งผลงานแต่ละคหูาไดม้ีการสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
366 -1277 ดงันัน้ประติมากรรมหรอืจิตรกรรมที่ทา่นจะไดช้มที่ถ า้โมเ่กาแหง่นี ้เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและชา่ง
หลากยคุหลายสมยัตลอดช่วงประวตัิศาสตรท์ี่นบัเนื่องเกือบหนึง่พนัปี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 
 น าท่านเดินทางสู ่เนินทรายหมิงซาซาน ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ ใหท้่านขี่อฐู (ไม่รวมค่าขี่อูฐท่านละประมาณ 

100 หยวน และไม่แนะน าส าหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง) ชมทะเลทรายอนักวา้ง ซึ่งอฐูจะเดินเรยีวแถว
กนัตามแนวสนัทรายที่โคง้ไปโคง้มา หากโอกาสเหมาะทา่นอาจไดย้ินเสยีงลมสะทอ้นเป็นเสยีงคลา้ย การลั่นกลองรบ เสยีงมา้
รอ้ง เสียงสูร้บและเสียงคนรอ้ง ซึ่งตามต านานเลา่วา่เคยมีกองทพัถกูพายทุรายพดักระหน ่าและถกูฝังทัง้เป็นทัง้กองทพัอยูใ่ต้
ภเูขาลกูนี ้ดงันัน้เมื่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึน้ และมกัจะเกิดขึน้เมื่อท่านลื่นลงจากยอด
เขา หลงัจากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบเสีย้วพระจันทร ์เป็นบอ่น า้กลางทะเลทราย ที่มีน า้ตลอดเวลาไมเ่คยเหือดแหง้ มีความ
ลกึเพียง 5 เมตร บอ่แหง่นีม้ีรุปรา่งลกัษณะคลา้ยกบัเสีย้วพระจนัทร ์จึงเป็นท่ีมาของช่ือนี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ...ขาหมู 
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 จากนัน้น าท่าน อิสระช้อปป้ิงย่านการค้าตุนหวง ทัง้สองฝ่ังเต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมจีน และสินคา้ทอ้งถ่ินของเมืองตนุ
หวง ใหท้า่นไดเ้ดินชม และเลอืกซือ้ขนมหรอือาหารทานเลน่ของทอ้งถ่ินซึง่ทา่นไมเ่คยลิม้รสมาก่อน 

ที่พกั โรงแรม  FuGuo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่4 ตุนหวง-เจยียีก่วน-ก าแพงเมอืงจนีด่านเจยียีก่วน (รวมรถแบตเตอร่ี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองเจียยีก่วน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ  ซุปไก่ตุ๋น 
 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่ก าแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี)่ เป็นก าแพงเมืองจีนดา่นสดุทา้ย ที่ตัง้อยูท่างตะวนัตกที่

อยูไ่กลท่ีสดุของจีน ปราการแหง่นีส้งูกวา่ 1,770 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เป็นท่ีตัง้ของหอระวงัภยั ซึง่สรา้งขึน้ปลายราชวงศห์
มิง ถึงตน้ราชวงศชิ์ง ตวัก าแพงไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมครัง้แรกประมาณปี 1507 ดา้นหนึ่งทอดไปทางตะวนัตกเฉียงใตสู้่
เทือกเขาชิเหลยีนซาน และอีกดา้นทอดไปไปทางเหนือสูเ่ทือกเขาเป่ยซาน สิง่ก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่นีเ้ห็นไดช้ดั นบัเป็นดา่นชยัภมูิที่
เหมาะสมแก่การป้องกันการรุกรานจากขา้ศึกไดด้ี ปัจจุบันไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใช้เวลาก่อสรา้งราว 100 ปี จึงเสร็จ
สมบรูณม์ีพืน้ท่ี 33,500 ตารางเมตร ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาที่มีความกวา้งเพียง 15 เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั โรงแรม JiuQuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
เจียยี่กวน-จางเย่-วัดพระใหญ่จางเย่-เขาสายรุ้งจางเย่ (รวมรถอุทยาน)-
ถนนคนเดนิจนิใหม่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
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 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองจางเย่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) และน าท่านสกัการะ วัดพระใหญ่ หรือ ตา้ฝอซื่อ 
สรา้งในปีค.ศ.1098 สมยัซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นท่ีประดิษฐานของพระนอนศกัดิส์ทิธ์ิองคใ์หญ่ท่ีสดุของประเทศจีน มีความ
ยาว 34.5 ม. พระองัสากวา้ง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม. 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    
 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่เขาสายรุ้งจางเย ่ตามขอ้มลูธรณีวิทยาจีน ระบวุา่ ประติมากรรมธรรมชาตินี ้ประกอบไปดว้ยแนวเขาแตม้สี

เป็นลายริว้ ซึง่เกิดจากหินทราย และแรธ่รรมชาติที่คอ่ยๆก่อตวัผา่นการปรบัแตง่จากลม ฝน และกาลเวลากวา่ 24 ลา้นปี ก่อน
มีการเกิดของเผ่าพนัธุม์นษุยปั์จจุบนั ทิวเขาหลากสีตนัเสีย นบัเป็นลกัษณะภมูิประเทศที่เป็นปรากฎการณท์างธรรมชาติ ซึง้
พบพบไดใ้นประเทศจีนเท่านัน้ และปัจจุบนั เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีคนจ านวนมากนิยมมาเที่ยวชม ขณะที่จีนยงัมีทิวเขา
ลกัษณะเดียวกนักบั ตนัเสียในบรเิวณอีก 5 แหง่ และทัง้หมดลว้นไดร้บัการอนรุกัษ์ ภายใตม้รดกโลกเมื่อปี 2553 รวมเนือ้ที่กวา่ 
450,000 ไร ่

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินจินใหม่ ที่เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร มีทัง้อาหารคาว และอาหารว่างทอ้งถ่ินใหท้่านไดล้ิม้รส 

นอกจากนีย้งัมีจ าหนา่ยเสือ้ผา้ และของใชม้ากมาย ใหท้า่นไดอ้ิสระเดินชมบรรยากาศ 
ที่พกั โรงแรม Duncheng Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่6 
จางเย่-หลานโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พิพิธภัณฑก์านซู่-สะพานเหล็ก
จงซาน-ลานกังหันน ้า-อนุสาวรียม์ารดาแม่น ้าเหลือง-อิสระช้อปป้ิงย่าน
การค้าหลานโจว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
  น าทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองจางเย ่เพื่อเดินทางไปยงั เมืองหลานโจว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องบนรถไฟ 
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  น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑก์านซู่ (ปิดวนัจนัทร ์– หากกรุป๊เดินทางตรงกบัวนัจนัทรข์อสงวนสทิธ์ิเปลีย่นเป็นเขาป๋ายถ่า) แสดง
ถึงประวัติศาสตรแ์ละวฒันธรรมทางตะวนัตกไดอ้ย่างชัดเจน จากนัน้น าท่านชม สะพานเหล็กจงซาน แห่งแรกของแม่
น า้เหลอืง “หวงเหอตีอ้ีเ้ฉียว” ซึง่ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมนั มีความยาว 233.33 เมตร กวา้ง 7.5 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1907 จากนัน้น าทา่นชม ลานกังน ้าโบราณ สรา้งขึน้เมื่อปี 1994 ในสมยัราชวงศห์มิง และเป็นสถานท่ีที่เก่าแก่ที่สดุในแถบแม่
น า้เหลอืง ในเมืองหลานโจว และน าทา่นชม อนุสาวรียม์ารดาแม่น ้าเหลือง หรอื หวงเหอหมูชิ่ง มีรูปป้ันแกะสลกัเป็นรูปสตรี
ผูเ้ป็นแม่นอนตะแคงมองดูลกูที่อิงแอบอยู่ขา้งๆ มารดา สายตาที่นางมองลกูเป็นแววตาที่ช่างอบอุ่น เป็นสญัลกัษณเ์ปรียบ
แม่น า้หวงเหอเหมือนแม่ที่หลอ่เลีย้งชาวจีนหลายรอ้ยลา้นคนประดจุลกูมานานนบัเป็นพนัๆ ปี จากนัน้น าทา่น อิสระช้อปป้ิง
ยา่นการค้าหลานโจว ตามอธัยาศยั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ  เป็ดยา่ง 
ที่พกั โรงแรม Ruiling International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่7 
หลานโจว(สนามบินหลานโจว ) - เ ฉิงตู (สนามบินเ ฉิงตูหลิว สุ่ย) -
(3U8061:11.05-12.40)-ศูนยอ์นุรักษห์มีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนน
คนเดนิจงิหล่ี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินหลานโจว 

11.05 น. ออกเดินทางจาก เมืองหลานโจว โดยเที่ยวบินที่ 3U8061 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้หมินใจกลางมณฑล มีภูมิ

ประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภมูิอากาศที่เหมาะสมตอ่การ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยว์ิจัยหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนดา้กว่า 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมี

ก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พรอ้มจะตัง้ทอ้งมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ละ
ประมาณ 2 ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียวเทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลกูศร รฐับาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้
เป็นสื่อการผกูมิตรไมตรีกบัประเทศตา่งๆ และน าท่านเดินทางสู ่ถนนคนเดินจิงหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รกัษาบรรยากาศสมยั
โบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีมีสนิคา้ตา่งๆมากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ  อาหารสมุนไพร 
ที่พกั โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมใกลส้นามบิน เพื่อความสะดวกในการตอ่ไฟลท ์จดัโดยสายการบิน) 

วันที ่8 
เฉิงตู  (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )
(3U8145:14.30-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเฉิงต ู

14.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8145  
16.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภ์าพ 
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อัตราค่าบริการ : เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ทะเลทรายหมิงซาซาน 8 วัน 7 คืนโดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-08 มี.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,900.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 15-22 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 22-29 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- ไมร่บัจอยแลนด ์

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 



 

  10 เสน้ทางสายไหม ภเูขาสายรุง้ ทะเลทรายหมิงซาซาน 8 วนั 7 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์  [GQ1DNH-3U002] 

 

    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
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8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่ งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
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3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง
เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท า
วีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
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ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่ และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
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[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
 

**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 



 

  16 เสน้ทางสายไหม ภเูขาสายรุง้ ทะเลทรายหมิงซาซาน 8 วนั 7 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์  [GQ1DNH-3U002] 

 

 

 

 
 
 

โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


