
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บินครั้งเดียว เที่ยวสองเมือง (เทียนสิน ฮาร์บิน) |  หมู่บ้านหิมะ 
 ลานสกียาปู้ลี่ | โบสถ์เซนต์โซเฟีย | Harbin Ice & Snow Festival 2020 | สวนสตาลิน 

 พักในหมู่บ้านหิมะ 1 คืน  |  แจกฟรี หมวก ที่ปิดหูกันหนาว ถุงมือ (รับที่ฮาร์บิน)   
 

สุดคุ้มเที่ยวสองเมือง เทียนสิน ฮาร์บิน ตะลุยหมู่บ้านหิมะ 

สุดคุ้มเทีย่วสองเมอืง เทยีนสนิ ฮารบ์นิ ตะลุยหมู่บ้านหมิะ 6 วัน 4 คนื 

เดนิทาง 12-17 กุมภาพันธ ์2563 
33  
 
 

 
ราคาเพยีง 29,900.- 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.40 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 
 

วันที่2 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA750:01.40-07.10) – ชมวิวแม่น ้า
ไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนนอิตาลี – บ้านกระเบื อง – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน 
(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – ร้านเสื อกันหนาว  

01.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดยเที่ยวบินที่  CA750 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสิน หนึ่งในเมืองอุตสหากรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ในอดีต

เคยเป็นเขตเช่าของชาวตะวันตก ท าให้บรรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวันตก จากนั้นน าท่าน
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านออกเดินทางไปยังภัตตาคาร  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) 
วนัท่ี 2. กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA750:01.40-07.10) – ชมวิวแมน่ า้ไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนน
อิตาล ี– บา้นกระเบือ้ง – เทียนสนิ (สนามบินเทียนสนิบินไห)่ – ฮารบ์ิน (สนามบินฮารบ์ินไทผิ่ง) (CA1677:19.10-21.10) – รา้นเสือ้กนัหนาว 
วนัท่ี 3.  ฮารบ์ิน- หมูบ่า้นหิมะ (รวมรถอทุยานและคา่เขา้) - DREAM HOME (รวมคา่เขา้) - ชมแสงสกีลางคืนถนนแสยุ่น่เจีย 
วนัท่ี 4. หมูบ่า้นหิมะ-ยาปูล้ี-่ลานสกียาปูล้ี-่ฮารบ์ิน-HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2020 
วนัท่ี 5.  ถนนโบราณกวนตง-อนุสาวรยีฝ่ั์งหง-สวนสตาลนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ศนูยผ์ลติภณัฑร์สัเซีย 
วนัท่ี 6. ฮารบ์ิน(สนามบินฮารบ์ินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-10.40) – ถนนวฒันธรรม – วดัเจา้แม่ทบัทิม – 
เทียนสนิ (สนามบินเทียนสนิบินไห)่ – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณ)(CA749:20.25-00.40+1)        

 



 

 
 

  
น าท่านชม แม่น ้าไห่เหอ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเทียนสิน จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปภายนอก เทียนจินอาย 
(Tianjin Eye) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่บนสะพานกลางแม่น้ าจื่อหย๋า โดยมีความสูงประมาณ 
120 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี 2008 ที่ผ่านมา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ถนนอิตาลี่ ชื่อของถนนอิตาลี่นั้น ก็ได้มาจากบรรยากาศของถนนสายนี้นั่นเอง ถนนอิตาลี่นั้น

ประกอบด้วยอาคารที่ออกแบบโดยยึดรูปแบบศิลปะแบบอิตาลี ทั้งยังมีการตั้งชื่อสถานที่อิงตามแหล่งท่องเทียว
ในอิตาลี่อีกด้วย เช่น จัตุรัสมาร์โคโปโล นอกจากนั้นแล้ว ถนนอิตาลี่ยังเป็นบ้านเก่าของเหล่าผู้มีชื่อเสียงในอดีต 
เช่น หยวนซื่อไข่และอีกมากมาย จากนั้นน าท่านชม บ้านกระเบื อง เป็นบ้านที่มีเครื่องลายคราม กว่า 4,000 ชิ้น 
ประกอบด้วยหินอ่อนและมีหินคริสตัลน้ าหนักรวมกว่า 40 ตัน และ กระเบื้องโบราณกว่า 700 ล้านชิ้นเครื่องแก้ว
ชาวกระเบื้องจากสมัย ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่งกว่า 300 ชิ้น รูปปั้นหินอ่อนโบราณกว่า 300 ตัว ที่ตกแต่งในสไตล์
ฝรั่งเศส 

 

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเทียนสิน (อิสระทานอาหารเย็นภายในสนามบิน) 

19.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA1677 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาร์บินไท่ผิง เมืองฮาร์บิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 น าท่านแวะชมสินค้าที่ ร้านเสื อกันหนาว ภายในร้านจะจ าหน่าย เสื้อ รองเท้า ผ้าพันคอ แผ่นท าความร้อน และ

อุปกรณ์กันหนาวอีกมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่คฤหาสน์วอลการ์ 
ที่พัก Ibis Harbin Songbei Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 
 

 

วันที่ 3 
ฮาร์บิน- หมู่บ้านหิมะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้า) - DREAM HOME (รวมค่าเข้า) - ชมแสงสีกลางคืนถนน
แส่ยุ่นเจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 

 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ซึ่งห่างจากลานสกียาปู้ลี่ 93 กิโลเมตร 

ตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ ามู่ตานเจียง เป็นหมู่บ้านที่มีหิมะหนากว่า 1 เมตร วิวหมู่บ้านงดงามมาก การ
ก่อสร้างแต่ละบ้านเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เมื่อได้เข้าไปหมู่บ้านนี้เหมือนเข้าไปในโลกของเทพนิยาย ที่นี่
มีหิมะตกนานถึง 7 เดือนใน 1 ปี มีแค่ 2 ฤดู คือฤดูร้อน และฤดูหนาว หน้าร้อนจะมีฝนเยอะ หน้าหนาวหิมะเริ่ม
ตกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2 เมตร หมู่บ้านแห่งนี้ถือว่ามีปริมาณหิมะ
ที่หนาและสะอาดที่สุดในประเทศจีน ชาวจีนจึงตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า ”THE CHINA SNOW TOWN” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 



 

 
 

  
น าท่านเข้าชม DREAM HOME (รวมค่าเข้าชม) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายท าหนัง ละคร และ
รายการต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ตั้งอยู่ใกล้กับถนนคนเดิน XUEYUN ที่นี่ท่านสามารถเห็นความหลากหลาย
ของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแล้วเป็นบ้านแต่ละบ้านที่ติดกัน เป็นบ้านเล็กๆ ความสูงเท่ากันหมด ตอน
หิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั้งชื่อเห็ดหิมะ เป็นรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะ ในที่นี่ท่านสามารถ
ชมความสวยงามของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหิมะที่ขาวและสะอาดที่สุด ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้เลยเลย
ทีเดียว 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ  ภัตตาคาร  
 

 
 ชมแสงสียามกลางคืน ณ ถนนคนเดิน ซึ่งเป็นถนนหลักเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านหิมะ มีความยาว 500 เมตร เต็ม

ไปด้วยความหลากหลายของสินค้าท้องถิ่น ขนม ผลไม้แช่แข็ง ของกิน ปิ้งย่าง ร้านขายเสื้อผ้ากันหนาว และ
ร้านอาหาร ต่างๆ ยามค่ าคืนสถานที่แห่งนี้จะแขวนโคมไฟสีแดงหน้าบ้านเต็มไปตลอดทั้งสองข้างทาง ดูคล้ายๆ
เหมือนช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียว อิสระให้ท่านถ่ายรูป ชมบรรยากาศอันสวยงาม เกินบรรยามตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ : ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 
- Snowmobile ท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากการนั่ง Snowmobile ท่ามกลางความหนาว -20 องศา 
- ระเบียงหิมะหมื่นลี้ สัมผัสวิวทิวทัศน์ของโลกน้ าแข็งสุดสวยงาม 

(ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่ และช้าระเงินกับไกด์ท้องถิ่น) 
ที่พัก โรงแรม Xuesong ge Hotel หรือเทียบเท่า อยู่ในหมู่บ้านหิมะ (ไม่มีเสริมเตียง พักได้ส้าหรับ 2 ท่านเท่านั น) 

 หมายเหตุ เนื่องจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปหมู่บ้านได้ ต้องจอดไว้ด้านนอก และท่ีพักไม่มีพนักงานยก
กระเป๋า ฉะนั้นลูกค้าต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กที่ใช้ส าหรับพัก 1 คืน (เนื่องจากต้องหิ้วกระเป๋าเอง ) ส่วนกระเป๋าใบ
ใหญ่ฝากไว้กับรถใหญ่ที่จอดรอด้านนอก และกรุณาเตรียมผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน และยาสีฟันไปด้วยค่ะ 
 



 

 
 

 

วันที่ 4 หมู่บ้านหิมะ-ยาปู้ลี-่ลานสกียาปู้ลี่-ฮาร์บิน-HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
 

 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ยาปู้ลี ่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ลานสกียาปู้ลี่ เป็นลาน

สกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ซึ่งเป็นแห่งแรกท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของสกีรีสอร์ทเพ่ือรับกิจกรรมขนาดใหญ่
โดยมีการเล่นสกีระดับสูงปานกลางมีความยาวรวม 30 ก.ม. นอกจากนี้ ยังมีลานสกีที่ยาวที่สุดในโลก 2,600 ม. 
เป็นลานสกีแบบแห้งส าหรับการแข่งช่วงฤดูร้อน 
(หมายเหตุ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องเล่น หากท่านใดสนใจเล่นสกีสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์และไกด์
ท้องถิ่น) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองฮาร์บิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านสามารถชมความ

สวยงามของหิมะที่ปกคลุมต้นไม้ตลอดสองข้างได้ 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ สุกี หม้อไฟ 
 น าท่านชม เทศกาลน ้าแข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 2020) หรือนิทรรศการและ

ศิลปกรรมการแกะสลักน้ าแข็งประจ าปีของฮาร์บิน ที่เมืองฮาร์บินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนานท าให้ฮาร์บินซึ่งอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ าแข็งสภาพอากาศเย็นจัดท าให้แม่น้ าซงฮัวกลายเป็นลานน้ าแข็งที่ทั้ง
หนาและกว้างใหญ่ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้ สเก็ตน้ าแข็ง และสกี
กันอย่างสนุกสนาน มีการน าน้ าแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ าแข็งยาม
ค่ าคืนตามอัธยาศัย 

 หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลน ้าแข็งปิดให้เข้าชม เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 
 

 
 

 
ที่พัก โรงแรม Ibis Harbin Songbei Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 5 ถนนโบราณกวนตง-อุนสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
 

 
 อิสระให้ท่านได้เดินชม ถนนโบราณกวนตง และเลือกซื้อสินค้า อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ของที่ระลึก ของใช้ ตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ าในแม่น้ าซงฮัวเจียงสูงกว่า
ตัวเมืองฮาร์บิน 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ าก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้
สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ าก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมือง 



 

 
 

 
ฮาร์บินทั้งๆ ที่กระแสน้ าในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน้ าที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบ
โรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วม
แรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น ชั้นล่าง
เป็นระดับน้ าในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสียหายให้กับเมืองฮาร์บินเป็นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็นระดับน้ า
ในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน้ าเมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ าปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 
2001 สร้างสระขึ้นเป็นชั้นที่ 3 เพ่ือบันทึกระดับน้ า ซึ่งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลังประกอบด้วยเสาและ
ระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิน จากนั้นน าท่านชม สวนสตาลิน ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มี
ความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพ่ือ
เป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ระหว่างสองชาติมหาอ านาจแห่งโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านชมด้านนอก โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ส าคัญต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกท าลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้าง
ขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มาก ที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.
1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก น าท่านเลือก
ชม สินค้ารัสเซีย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต เครื่องประดับ หรือของ
พ้ืนเมืองต่างๆ 

 

 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  



 

 
 

 
ที่พัก  โรงแรม Ibis Harbin Songbei Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 6 
ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-10.40) – ถนน
วัฒนธรรม – วัดเจ้าแม่ทับทิม – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ)
(CA749:20.25-00.40+1)        

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฮาร์บินไท่ผิง 
08.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดย สายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA1678 
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสิน หนึ่งในเมืองอุตสหากรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ในอดีต

เคยเป็นเขตเช่าของชาวตะวันตก ท าให้บรรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวันตก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสิน และให้ท่านได้มีเวลาเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆตาม
อัธยาศัย 

  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการ

หม่าโจ้วแล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเทียนสินบินไห่ 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA749 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
00.40+1 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 



 

 
 

 

โปรแกรม: สุดคุ้มเที่ยวสองเมือง เทียนสิน ฮาร์บิน ตะลุยหมู่บ้านหิมะ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 12-17 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 4,500.- ไม่รับจอยแลนด์ 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานี รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่า
จีน) 

 

ราคานี ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานี ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพ่ื อเช็ค

ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
 



 

 
 

 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี รวม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 



 

 
 

 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกิน

น้ าหนักตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน /ท่าน/ทริป //หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการ

ให้บริการ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 



 

 
 

 
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทาง
บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
ส้าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส้าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเท่านั้น**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุก

เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ 
อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 



 

 
 

 
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง

น้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง

รับผิดชอบ 
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด 

/ ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้าง
อยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านั้น 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจาก

ผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่าง
น้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาวเท่านั้น] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  



 

 
 

 
4. หนังสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท้าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี  
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
 

[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพ่ิมตามความเป็นจริง 
  

 



 

 
 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี ** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส .................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
.................................................................................................................... ..................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย์..................................... ........... 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ. ..................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................... ................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................... 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ................................... ................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ..................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................... ................. 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................... ................................ 
(ส้าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป.ี. ................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป.ี. ................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION........................................................... ......................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
RELATION...................................................... .............................................................................. 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


