
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมทวัร ์
วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ฉงชิง่ – อูห่ลง  
08.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์H-J 

ประตู 3 สายการบนิ THAI SMILE (WE) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น 
10.30 น.    ออกเดนิทางสูเ่มอืงฉงชิง่ โดย เทีย่วบนิที ่WE 684   
14.50 น.    เดนิทางถงึ เมอืงฉงชิง่ เมอืงใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจนี ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า มณฑล (อกี3นครคอื ปักกิง่, 

เทยีนจนิ และ เซ ีย่งไฮ)้ เป็นเมอืงท่ารมิแม่น ้าแยงซเีกยีงมาแต่โบราณ ตวัเมอืงตัง้อยู่ระหวา่งแม่น ้าแยงซ ีและ
แม่น ้าเจยีหลงิเจยีง ถกูขนานนามวา่ เมอืงภเูขา เตาไฟ เมอืงในหมอก ปัจจบุนัเป็นเมอืงอตุสาหกรรมหนัก  
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอู่หลง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง 
เมอืงฉงชิง่ เป็นเมอืงทีอ่ยูท่า่มกลางหบุเขาโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 ทีพ่กั MOUNTAIN VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
วนัที ่2 อูห่ลง – อุทยานหลุมบ่อฟ้า – ถ า้ฝูหยงตง้ – ล่องเรอืแมน่ ้าแยงซเีกยีง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านชม อุทยานแห่งชาตหิลุมบ่อฟ้า-สะพานสวรรค ์(มรดกโลก) แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ

แหลง่ใหม่ลา่สดุทีไ่ดร้บัการรบัรองจากยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี ค.ศ.2007 อทุยานหลุม
ฟ้า สะพานสวรรคแ์หง่นีเ้กดิจากการยบุตวัของเปลอืกโลกกลายเป็นหลมุธรรมชาตขินาดใหญ ่  
น าท่าน โดยสารลฟิทแ์กว้ ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งล่างทีร่ะดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถงึแลว้ จะ
พบกบัเสน้ทางเดินเทา้เที่ยวชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหิน
ธรรมชาตทิีใ่หญ่ที่สุดในเอเชยี) ซ ึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรก คือสะพานมงักรสวรรค ์ลกัษณะเป็น
โพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคลา้ยกบัสะพานเชือ่มสวรรคก์บัโลกมนุษย,์ สะพานแห่งทีส่อง สะพาน
มงักรเขียว ลกัษณะเป็นหนา้ผาทิ่มแทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งทีส่าม หรอื สะพานมงักรด า ลกัษณะ
เป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหด้คูอ่นขา้งมดืด า นอกจากนีบ้รเิวณหบุเหว
ดา้นลา่งยงัเป็นทีต่ ัง้ของ โรงเตีย๊มโบราณ ทีเ่คยเป็นจุดแวะพกัแรมยามค ่าคนืของคนเดนิทางในสมยัโบราณ
ที่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนี้ยงัเคยใชเ้ป็นฉากส าคญัของ
ภาพยนตรจ์นี เร ือ่งศกึโค่นบลัลงักว์งัทอง ของผูก้ ากบัชือ่ดงั จาง อวี ้โหมว โดยมี 3 นักแสดงช ัน้น า คอื โจว 
เหวนิ ฟะ, เจย ์โชว ์และกงลี ่อสิระถา่ยภาพความงามทางธรรมชาตติามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



น าท่านชม  ถ า้ฝูหยงตง้ (มรดกโลก) ไดช้ ือ่ว่าเป็นถ า้ที่สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึงของจีน คน้พบเมื่อเดือน
พฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ า้หนิปูนอายุกวา่ 1.2 ลา้นปี พืน้ทีป่ระมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 
กโิลเมตร กวา้ง 50 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถ า้ประมาณ 16 องศาเซลเซยีส โดยมีหอ้งโถงหลกัพืน้ที่
ประมาณ 11,000 ตารางเมตรใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิเทีย่วชมความงดงามทางธรรมชาตทิีเ่ต็มไป
ดว้ย หนิงอกหนิยอ้ย ในรปูต่างๆ ตามแตจ่นิตนาการของแต่ละคน เชน่ ม่านน ้าตก, ธง, ผลองุน่, ปะการงัใต ้
ทะเล, เสน้ผม, เข็ม ซ ึง่มีการจดัแสงสภีายในถ า้ชว่ยเพิ่มความงดงามยิง่นัก ถ า้ฝูหยงตง้ ไดร้บัการยกย่องว่า
เป็นถ า้ที่สวยทีสุ่ดของประเทศจนี และหนังสอื Chinese National Geography ยกย่องใหเ้ป็น "NO.1 
cave in the world" 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

หลงัรบัประทานอาหารน าทา่น ลอ่งเรอืแม่น ้าแยงซเีกยีง ในยามค ่าคนื โดยเฉพาะแม่น ้าแยงซเีกยีง ที่
มชี ือ่เสยีงระดบัโลก มคีวามยาวประมาณ 6,300 กโิลเมตร ตน้แม่น ้าอยูใ่นทเิบต และมณฑลชงิไห ่ไหลผ่าน
เมืองฉงชิง่ไปออกทะเลจนีตะวนัออก แม่น ้าแยงซเีกยีงเป็นแม่น ้าทีย่าวทีสุ่ดในเอเชยี และยาวเป็นอนัดบั 3 
ของโลก ใหท้่านไดช้มววิทวิทศันแ์สงสเีมืองฉงชิง่ ทีต่กแตง่ไฟอยา่งสวยงาม จนไดส้มญญานามวา่ “ฮ่องกง
น้อยแห่งภาคตะวนัตก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ทีพ่กั NEW XI YA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
วนัที ่3  ฉงชิง่ – เมอืงตูเจยีงเอีย้น – เขือ่นตูเจยีงเอีย้น – เมา่เสีย้น  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตูเจยีงเอีย้น (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 5ช ัว่โมง) ถอืเป็นเมอืงที่
ไดร้บัชือ่เสยีงว่าเป็นเมอืงทีม่กีารจดัการเกีย่วกบัน ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทีสุ่ดของจนี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านแวะชมเขื่อนตูเจียงเอีย้น  เขื่อนตูเจียงเอีย้นไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์าร

ยเูนสโก เมื่อปี พ.ศ.2542 กอ่นทีเ่ขือ่นชลประทานแห่งนีจ้ะสรา้งขึน้ ไดเ้กดิอทุกภยัขึน้อยูบ่่อยคร ัง้ จวบจน
เมือ่ปีค.ศ. 256 ขา้หลวงเมืองสนูาม หลีปิ่งและบตุรชาย ไดน้ าประชาชนในทอ้งถิน่กอ่สรา้งเขือ่นชลประทาน
แห่งนี้ขึน้ จากน้ันมาพืน้ที่ราบลุ่มอนักวา้งใหญ่เมืองเฉิงตูก็ไดช้ ือ่ว่าเป็น ‘เมืองแมนแดนสวรรค’์ และได ้
กลายเป็นเมอืงอูข่า้วอูน่ ้าทีส่ าคญัของจนี 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเม่าเสีย้น  (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 



ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 ทีพ่กั MIAOXIAN INTER HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
วนัที ่4  เมา่เสีย้น – อุทยานหวงหลง (รวมรถกระเชา้) – จิว่จา้ยโกว 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตหิวงหลง หรอื มงักรเหลอืง ซึง่ตัง้อยู่ในอ าเภอซงพาน ใน
เขตปกครองตนเองของชนเผ่าทเิบต อาป้าและเผ่าเชยีง ทางตอนเหนือของมณฑลซือ่ชวน (เสฉวน) ของจนี
ตดิต่อกบัเขตอุทยานแห่งชาติ จิว่จา้ยโกว ครอบคลุมพืน้ที่กว่า1,340 ตารางกโิลเมตร บนความสูงกว่า
ระดบัน ้าทะเล 3,000 – 5,588 เมตร อุทยานนีไ้ดช้ ือ่ว่าเป็นแหล่งตน้ก าเนิดต านานแห่งมงักรเหลอืง ซ ึง่มี
ความเกีย่วพนักบัชนชาตจินีมาแต่คร ัง้โบราณ ผนวกกบัความมหศัจรรยข์องสภาพทางภูมิทศันท์ีโ่ดดเด่น
ของสระน ้าใสสะอาดนอ้ย ใหญ่ทีแ่วดลอ้มดว้ยขนุเขาหมิะและโตรกธารดว้ยผลงานรงัสรรคจ์ากธรรมชาติ 
ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนีไ้ดร้บัการขนานนามว่า สระสวรรคใ์นแดนดนิ จากลกัษณะทางกายภาพของ อุทยาน
แห่งชาติหวงหลง ทีป่ระกอบดว้ยแนวหนิสีเหลอืงทีเ่กดิจากการจบัตวัของแคลเซีย่ม แผ่คลุมอยู่โดยทั่วไป
บรเิวณสนัเขาบา้ง แปลงกายเป็นสระน ้าหลากสสีนัทีล่ดหลัน่เรยีงตวักนัลงมาเป็นช ัน้ๆ เมือ่มองจากทีห่า่งไกล 
จงึเห็นราวกบัเป็นมงักรทองเหลือ่มสลบัลายทีล่ดเลีย้วอยู่ทา่มกลางแมกไมส้ ีเขยีว และเหนิหาว     สูย่อดเขา
ทีป่กคลุมดว้ยหมิะตลอดปี หวงหลงกลายเป็นชว่งแนวเขาสุดทา้ย และเป็นแหล่งชมุนุมของบรรดาเทอืกเขา
สงูจากภาคตะวนัตก กอ่นจะเขา้สูเ่ขตทีร่าบลุม่ภาคกลางของจนี กอ่เกดิเป็นทศันียภาพที ่น่าตืน่ใจของ หุบ
เหวลกึนับพนัเมตร ยอดเขาสงูชนัทีป่กคลมุดว้ยหมิะตลอดปี โตรกธารน ้าแข็งนับรอ้ยพนัสายทีเ่ลาะเลีย้วไป
ตามหุบเขาทุกหนแห่ง อนัเป็นแหล่งตน้น ้าส าคญั 3 สายของจนี ไดแ้กล่ าน ้าฝูเจยีง หมินเจยีง และเจยีหลงิ 
(กอ่นบรรจบกนัเป็นแม่น ้าแยงซเีกยีง)ระหว่างเสน้ทางธรรมชาตนีิย้งัมีแนวหนิ ปะการงัทีเ่กดิจากการสะสม
ของแคลเซีย่มหรอืหนิคารส์ท ์(Kats) ทีม่ีขนาดใหญ่และสมบูรณท์ีสุ่ดในโลกปกคลุมอยู่ตลอดแนวสนัเขา 
ผ่านเสน้ทางของน ้าตกสายต่างๆ บา้งกลายเป็นสระนอ้ยใหญ่ ทีร่องรบัน ้าใสเย็น แลว้ส่งผ่านลงมาเป็นช ัน้ๆ 
อนัเป็นสญัลกัษณเ์ลือ่งชือ่ของอทุยานแหง่นีไ้ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัรบัประทานอาหารกลางวนัน าท่านสู่ น าท่านออกเดนิทางจาก อุทยานธารสวรรคจ์ิว่จา้ยโกว 

ระหว่างทางทา่นจะไดช้มธรรมชาตแิละความงามของ ทุง่หญา้ชวนจู่ซ ือ่ เมือ่สมยั 70 ปีทีแ่ลว้ ไดเ้กดิสงคราม
เหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสน้ทางผ่านทุ่งหญา้และไดเ้กดิ โคลนดูดและหิวตายหลายพันคน 
ปัจจบุนัไดม้กีารสรา้งอนุสาวรยีบ์รเิวณใจกลางทุง่หญา้อนัสวยงามเพือ่เป็นการ ระลกึถงึกองทพัทหารจนีแดง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 หลงัรบัประทานอาหารค ่าน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
  ทีพ่กั JIU XIN HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัที ่5 จิว่จา้ยโกว(เตม็วนั) รวมรถเวยีนในอุทยาน-โชวท์เิบต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านท่องเทีย่วในเมืองจิว่จา้ยโกว เดนิทางสู่ วนอุทยานสวรรคจ์ิว่จา้ยโกว วนอทุยาน

สวรรคจ์ิว่จา้ยโกว มีหมู่บา้นเกา่แกช่าวทเิบตอยู่ 9 แห่ง ซ ึง่อยู่กระจดักระจายในวนอุทยานแห่งนี ้และน่ีคือ
ทีม่าของ จิ่วไจโ้กว อุทยานแห่งชาติประกอบดว้ย ภูเขา และหุบเขาสลบักนัในระดบัความสูงกว่า 1,140 
เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ถงึ 4,588 เมตร ทีย่อดเขาสงูสุดระดบัพืน้ดนิลดหลั่นท าใหเ้กดิแอง่น ้า 114 แอง่ มี
ขนาดตัง้แต่แอ่งเล็ก ไปจนถงึทะเลสาบใหญ่ กบัน ้าตกมโหฬาร น ้าตกที่ใหญ่ทีสุ่ด ความกวา้ง 300 เมตร 
ธรรมชาตทิีส่วยงามเป็นทีส่ดุ แม่น ้า 5 สาย หาดทราย และตาดหนิปูน 5 จดุ ทะเลสาบหา้ส ีความมหศัจรรย ์
ของอทุยานแหง่นีค้อืสถาพของน ้าในแอ่งซ ึง่มสีสีนัพสิดารหลาก หลายดจุเนรมิตกบัลลีาฤดกูาลทีห่มุนเวยีน 



สรา้งสีสนัใหท้ิวทศัน ์จนไดช้ ือ่ว่า "เจ็ดแดนเทพนิยาย" ภายในวนอุทยานมีเสน้ทางท่องเที่ยวหลกัอยู่ 2 
เสน้ทางชมส่วนแรกที่เป็นทะเลสาบแอ่งน ้าและบึงหญา้ ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยงัไม่ถูก
นักท่องเทีย่วท าลายจงึมีความงดงาม ดั่งดนิแดนทีถู่กเนรมิตร พืน้น ้าทีม่ีสฟ้ีา และสเีขยีวทีใ่ส มองแลว้ชวน
ใหห้ลงไหล เชญิทา่นถา่ยรปูกบัทวิทศันใ์หจ้ใุจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าทา่นชม วนอทุยานโดยใชอ้กีเสน้ทางหน่ึง จากทางภาคใตไ้ปสูแ่ผ่นดนิทเิบต ชมช ัน้หนิ
และดนิทีถ่กูอดัหนุนขึน้มาพรอ้มแรธ่าต ุละลายผสมปนดนิจนท าใหน้ ้ามสีสีนัประหลาด ใหท้า่นถา่ยรปูจดุชม
ววิ ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบหงส ์ทะเลสาบแพนดา้ ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบสวยๆ ผ่านบงึหญา้ ตาดน ้า 
ช ัน้น ้าตก และน ้าตกธารไขมุ่ก ทีแ่สนสงบและงดงาม พืน้ทีข่องอทุยานประกอบดว้ยทะเลสาบ 14 แหง่ น ้าตก 
17 แหง่ 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ สกุีเ้ฉิงตู                                                                           
                    หลงัอาหารน าท่าน ชมโชวร์ะบ าธเิบต ศลิปะการแสดงของชาวทเิบต 
   ทีพ่กั JIU XIN HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
วนัที ่6 จิว่จา้ยโกว – ทะเลสาบเตย๋ซ ี– เมอืงโบราณซงพาน – เฉิงตู 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัเฉิงต ูโดยใช ้เสน้ทางซงพาน-เม่าเสีย้น-ตเูจยีงเยีย่น  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านชม เมืองโบราณ

ซงพาน เป็นเมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณ
เป็นเมืองทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นสนิคา้ชาวฮั่นและชาวทเิบตซึง่
ชาวฮัน่นิยมน าใบชา ผา้แพร เกลอืและของใชป้ระจ าวนั
มาแลกเปลี่ยนมา้แกะ ขนแกะ และหนังสตัวข์องชาว
ทเิบต ก าแพงเมืองซงพาน สรา้งในสมยัราชวงศห์มิงมี
พลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจนีแดงเดนิ
ทางไกลผ่านซงพานนายพลหลวิป๋อเฉิง สาบานผูกมิตร
กบัหวัหน้าชาวเผ่าทิเบต เชยีงอิสลาม และไดร้บัการ
สนับสนุนและไดข้า้มแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อตา้น
ชาวญีปุ่่ นทีร่กุราน  
น าคณะท่านเดินทางต่อ  ระหว่างทางแวะห่านได ้
ชม ทะเลสาบเตีย๋ซ ีตัง้อยู่ระดบัความสูงเกอืบ 3,000 
เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอรค์อยซ ์แต่เลีอ้ยยาวไป
ตามแอ่งหุบเขา เป็นภมูิภาพอนัยิง่ใหญ่ตระการตาผวิน า
ราบเรยีบ ปราศจากริว้คลื่น หรอืแท่งตอไม ้และสีของ
ทะเลสาปเขม้สดไรเ้งาสะทอ้น จนดูราวเป็นกระเบือ้งยาว 
ทะเลสาบเตี๋ยซเีป็นผลพวงจากการเกดิ แผ่นดนิไหว
เมือ่ปี พ.ศ. 2476 ซึง่คราวน้ันไดก้ลนืสิง่กอ่สรา้ง และทุก
สรรพชวีติใหห้ายไปในพรบิตา ความงามของธรรมชาติ
บางคร ัง้ก็แฝงดว้ยความโหดรา้ย ใหท้่านถ่ายรูปอย่าง
อสิระ เพือ่เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ   

 สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ เมืองเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ย
เทอืกเขา และมีสภาพภูมิอากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอ้นทีอ่บอุ่น ฤดู



หนาวทีไ่ม่หนาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหน่ึง
เป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยี ่ธเิบต เมีย้ว หยุ เชยีง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 ทีพ่กั SERENGETI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 
 
วนัที ่7 เฉิงตู – วงัแพะเขยีว –ถนนโบราณจิง๋หลี ่– โชวอ์ลงัการ TOP SHOW OF SI 

CHUAN 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม วงัแพะเขียว หรอืชนิ  หยางกง ซ ึง่ตัง้อยู่
ทางทิศตะวนัตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นส านักที่ใหญ่
ที่สุดของลทัธิเต๋าในภาคตะวนัตกเฉียงใต ้น าท่านชม
สิ่งก่อสรา้งส าคัญ มีต าหนักหลินจู่ ต าหนักเฉียนคุน 
ต าหนักซานซนิ ต าหนักถงัอ่องและศาลายนัตแ์ปดทิศ 
ภายในต าหนักประดษิฐานรปูป้ันเทวดาทีค่นจนีนับถอื  วงั
แพะเขียวเคยเป็นวงัเก่า และเป็นวดัของลทัธิเต๋า  สิ่งที่
น่าสนใจมากทีส่ดุคอืต าหนักซานเซนิ  มีแพะทองเหลอืงที่
ศกัดิส์ทิธิส์องตวัตัง้ตระหง่านอยูต่ ัง้แต่สมยัราชวงศเ์ชง  มีลกัษณะรวมทัง้เป็น 12 นักษตัร มลีกัษณะดงันี ้มีหู
เหมือนหนู  ตาเหมือนไก ่จมูกเหมือนววั กบีเล็บเหมือนเสือ  ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมงักร  หาง
เหมือนงู  หนา้เหมือนมา้  คอเหมือนลงิ  หนวดแพะ  ทอ้งเหมือนหมา  กน้เหมือนหมู  ซึง่คนจนีมีเช ือ่ว่าถา้
หากเจ็บป่วยไม่สบายอวยัวะส่วนใดของรา่งกายใหน้ ามอืไปลบูจบัสว่นน้ันของแพะแลว้จะหายจากอาการป่วย
ทนัท ี   และวงัแพะเขยีวยงัเป็นส านักลทัธเิต๋าทีร่ะลกึถงึทา่นเลา่จือ้ อกีดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจิง๋หลี ่เป็นถนนคนเดนิทีร่กัษาบรรยากาศสมยั
โบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้่านเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 หลงัรบัประทา่นอาหารค ่า น าทา่นชมโชวเ์ปลีย่นหน้ากาก เป็นโชวท์ีข่ึน้ช ือ่ขอเฉินตศูลิปะการแสดงช ัน้สงู

ของเสฉวน ชมการเปลีย่นหนา้กากภายในเสีย้ววนิาท ีโดยทีไ่ม่สามารถจบัตาไดท้นัเป็นการแสดงทีส่งวน
และสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายช ัว่อายุคน ไม่ถา่ยทอดใหบุ้คคลภายนอกทั่วไป จากน้ันน าทา่น
เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั SERENGETI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 
 

วนัที ่8 เฉิงตู – วดัเจาเจีย๋ - กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

หลังร ับประทานอาหารน าท่านชม  ว ัดเจ ้าเจี๋ย  Zhaojue 
Temple ตัง้อยู่ทางชานเมืองทางเหนือของนครเฉิงตู เป็นวดัไมท้ ัง้
หลงัแห่งแรกทางตะวนัตกของมณฑลเสฉวน มีความส าคญัในทาง
ประวตัศิาสตรท์างพุทธศาสนาในจีน วดัเจา้เจีย๋เป็นอารามเก่าแก่ที่
สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์งัและไดม้ีการบรูณะขึน้ในปี ค.ศ. 1663 ใน
สมยัราชวงศช์งิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
และสดุทา้ยไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

15.30 น. น าท่านเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) เทีย่วบนิที ่TG619 
17.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…. 



 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่นวนัจองทวัรห์ากท่านมต่ีอเคร ือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่ประโยชของตวัท่านเอง 
 

เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้  
ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต  

ซึง่ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 
หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการท่องเทีย่วทกุเมอืง ทัว่ประเทศจนี ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้
พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศไดรู้จ้กั ในนามของศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ของรฐับาล หรอืภายใตก้ารดูแลของ
รฐับาล ทีเ่มืองเฉิงต ูม ี5 รา้นทีต่อ้งบรรจใุนรายการท่องเทีย่ว ไดแ้ก ่รา้นสมุนไพรจนี , รา้นผา้ไหม , รา้นใบชา , รา้นหยก
และหมอน ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า
รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45 นาท ีซ ือ้หรอืไม่ซ ือ้ขึน้อยู่กบัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ท่านและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดต้อ้งมผูีร้ว่มคณะ 20 ท่านขึน้ไป(มหีวัหน้าทวัร)์ 

 
วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่จนี 

11-18 ตุลาคม 2562 38,900 8,500 รวม 

18-25 ตุลาคม 2562 38,900 8,500 รวม 

08-15 พฤศจกิายน 2562 35,900 6,500 รวม 

04-11 ธนัวาคม 2562 35,900 6,500 รวม 

 
 
อตัรานีร้วม 
  ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไปกลบั (กรุป๊) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรไ์ชน่า 
  ค่าทีพ่กั 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้งคู่ 
  คา่วซีา่จนี 1,650บาท  
  ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในรายการ  
  ค่าภาษสีนามบนิไทย และ จนี 
  ค่าบตัรผ่านประตู  เขา้ชมสถานทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. 
 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัทางอากาศค่าเบีย้ประกนัภยัในจนี   
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
คา่บรกิารไมร่วม  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเคร ือ่งดืม่ นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์รวม 200 หยวน/ท่าน/ทรปิ 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ค่าท าเอกสารออกนอกราชอาณาจกัรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ด่วน 
 ค่าภาษ ี7 % และ ภาษ ี3% 
 



หมายเหตุ  รายการอาจมกีารสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่ว
บางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย /บรษิทัไดท้ าประกนั
อุบตัิเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1 ,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ / บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบใน
ค่าใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลง การล่าชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ เรอื รถไฟ หรอืค่าใชจ้่ายที่
อาจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุของการสไตรค์ การนัดหยุดงาน  อุบตัเิหตุ  ภยัธรรมชาต ิและกรณีสุดวสิยัอืน่ๆ ที่
บรษิทัไม่อาจควบคมุได ้/ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 10 ทา่น / บรษิทัขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าในกรณีทีม่ีการขึน้ลงของเงินตราต่างประเทศหรอื/และ
กรณีสายการบนิประกาศขึน้ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ๆ / บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอก
ประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ / ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว
เคร ือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว / ส ารองทีน่ั่ง ช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษ
ตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั 
 
เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่ีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใดๆ 
ทัง้สิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหูทัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลงัสขีาวเท่าน้ัน / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไม่ใส่
เคร ือ่งประดบั ไม่ใส่เสือ้แขนกุด ไม่ใส่เสือ้สีขาวหรอืสีอ่อน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟูจิ
เทา่น้ัน และตอ้งไม่ใชส่ติก๊เกอร ์หรอืรปูปร ิน้จากคอมพิวเตอร ์**รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ย
ขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

 
4. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี 
- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  
- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้นของ
พ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี
ลายเซน็ของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่น้ัน 
- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสูตบิตัร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของพ่อ
และแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นของพ่อ
หรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่น้ัน  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       
5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 



6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ 
อาจมกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงัน้ันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษิทัทวัร ์อย่างนอ้ย 
15 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
9. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซา่จนี ท่านจะตอ้ง
รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี
ซา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ
จนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์
10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ
เอง 
11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัฯ) 
-ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทย
เทา่น้ัน 
- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
- กรณีหนังสอืเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
12. อตัราค่าวซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิ่มใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม
ทา่นละ 1,200 บาท 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั–หกัค่าใชจ้า่ยคา่มดัจ าตั๋ว ทา่นละ 5,000.- เพราะกรุป๊ตอ้งการนัตี
มดัจ ากบัสายการบนิและมีการการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศซึง่ไม่อาจขอคนืเงนิได ้
/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั - เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % 
ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
ความรบัผิดชอบ  บรษิทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว,สายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศซึง่ไม่อาจ
รบัผดิชอบตอ่ 
 ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บรษิัทฯ อาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรอืออกเมืองอนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

(MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................................................................................................... 

SURNAME........................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ       โสด   แตง่งาน            หมา้ย            หย่ารา้ง    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส.......................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)….................................................................................................. 

..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................  

โทรศพัทบ์า้น...................................................มอืถอื............................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ่).....................................................................  

..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................  

โทรศพัทบ์า้น...................................................มอืถอื............................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่งงาน..................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ

ตวัพมิพ)์............................................................................................ 

..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................  

โทรศพัท.์..................................................มอืถอื............................................... 

**กรณีเกษยีณอายุงาน กรุณากรอกชือ่สถานทีท่ างาน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท างาน...................................................... 

............................................................................................................................................................โทร................................ 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็

ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่............... เดอืน......ปี............. ถงึ วนัที.่...........เดอืน.........ปี..... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่   ไม่เคย     เคย  โปรดระบุประเทศ................... 

เมือ่วนัที.่................ เดอืน…......ปี................  ถงึ วนัที.่.............เดอืน…........ปี................   

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME. ………………………………………………………............................................ 

ความสมัพนัธ.์...............................................................................เบอรโ์ทร.................................................................... 

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

ความสมัพนัธ.์.......................................................................เบอรโ์ทร................................................................ 

 
 


