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ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดือนกมุภำพนัธ์ – เดือนมีนำคม  2563 
 

วันแรก        สนำมบินสุวรรณภูม ิ- เมืองผู่เถียน  

08.30 น.  พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน   



11.30 น.  เดินทางสู่ ซัวเถำ โดยเที่ยวบินที่ CZ 8356  (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
15.25 น. ถึง สนำมบินเจียงหยำง หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองผู่เถยีน ตน้ก าเนิด

แห่งวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบั “เจา้แม่ทบัทิม” ตั้งอยใูนมณฑลฝเูจ้ียน ติดทะเลทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้อง
จีน จากขอ้ไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร์ทางทะเลส่งผลใหเ้มืองผเูถียนเร่ิมติดต่อคา้ขายทางทะเลกบัต่างชาติตั้งแต่ยคุ
สมยัราชวงศถ์งัหรือกวา่ 1,300 ปี มาแลว้ และน าไปสู่การเดินทางอพยพของชาวจีนสู่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 
โดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือที่เรารู้จกัในนาม “ชาวจีนโพน้ทะเล” 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
   น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก (พักที่ผู่เถยีน)   PUTIAN GOLDEN GULF  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สอง           เมืองผู่เถียน - เกำะเหมยโจว - นมัสกำรองค์เจ้ำแม่ทับทิม - เมืองซัวเถำ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ โดยสารเรือสู่ เกำะเหมยโจว ตั้งอยู ่ณ 

เมืองผูเ่ถียน มณฑลฝเูจ้ียน เป็นบา้นเกิดและตน้ก าเนิดของ 
“วฒันธรรมเจา้แม่มาจู่” (หรือที่เรียกขานในนาม “เจา้แม่ทบัทิม” 
ในประเทศไทย) ปัจจุบนั มีการสร้างศาลเจา้แม่มาจู่มากกวา่ 
10,000 แห่งในดินแดนโพน้ทะเลตามแนวเสน้ทางสายไหมทาง
ทะเลครอบคลุมกวา่ 40 พื้นที่ทัว่โลก ที่ส าคญั ไดแ้ก่ ไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่ น สิงคโปร์ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา ฝร่ังเศส สหรัฐฯ สเปน บราซิล รวมถึงไทย โดยมีผูน้บัถือเจา้แม่มาจู่
กวา่ 300 ลา้นคนทัว่โลก น าท่าน นมัสกำรองค์เจ้ำแม่ทับทิม เม่ือคร้ังที่เจา้แม่ทบัทิมยงัเป็นมนุษยอ์ยูท่่านไดท้  า
ความดีมากมาย ช่วยเหลือชาวประมงที่ประสพภยัร้ายคร้ังแลว้คร้ังเล่า เม่ือท่านเสียชีวติ ชาวบา้นจึงไดส้ร้างวดั
เจา้ทบัแม่ทบัทิมขึ้น เพือ่เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ซ่ึงมีความเช่ือกนัวา่เม่ือมาสกัการะขอพรจาก
ท่านก็จะไดรั้บการปกปักษรั์กษา และมีโชคมีลาภ อีกทั้งยงัเป็นเทพเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวเรือดว้ย ในแต่ละปี
จะมีผูศ้รัทธากวา่ 200 ลา้นคน เดินทางมาเพือ่กราบไหวแ้ละขอพรจากองคท์่าน 

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถำ ระหวา่งเสน้ทางใหท้่านไดช้มววิทิวทศัน์ของสองทาง  
ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สำม      เมืองซัวเถำ - เมืองแต้จ๋ิว - สะพำนเซียงจ่ือ - วัดไคหงวน - วิหำรเซียน - วัดไทย - เมืองเทงไฮ่ -สุสำนพระเจ้ำตำก 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองแต้จ๋ิว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้ก าเนิดของ 

“วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งส าคญัอีกแห่ง ที่ตอ้นรับการกลบับา้นของ
ชาวจีนทัว่โลกดว้ยตึกรามบา้นช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีประวติันบัพนั
ปีอยา่งไม่เปล่ียนแปลง  จากนั้นน าท่านชม  สะพำนเซียงจ่ือ หรือสะพำน
วัวคู่  เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้ าหานเจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ สะพาน
กวา่งจ้ี ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของตวัเมืองแตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 
ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึงเป้นช่วงที่กวา้งที่สุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพาน
แห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได ้น าท่านไปกราบนมสัการขอพรพระที่ วัดไคหงวน สร้างขึ้นในสมยั



จกัรพรรดิถงัสวนจง (หมิงต้ี) แห่งราชวงศถ์งั (ค.ศ. ๗๓๘) ซ่ึงยงัมีศิลปกรรมของสมยัราชวงศซ่์งและหยวน 
ผสมผสานอยูท่ี่ประตูทางเขา้จะมีท่านทา้วโลกบาล (เทียนหวงั) คอยปกป้องรักษาวดั ภายในจะเป็นที
ประดิษฐานองคพ์ระศรีอาริยเมตไตย พระศากยมุนี พระไภษชัยคุรุ พระอมิตาภะ ฯลฯ แลว้น าท่านไปชม  

 วิหำรเซียน ภายในตกแต่งศิลปะแบบโบราณลงทุนสร้างโดยชาวจีน ที่อยูเ่มืองไทย “ คุณก๊วย ฮวง งว๊ง ” ที่
สร้างวหิารเซียนที่พทัยา ภายในมีการเก็บรักษาโบราณวตัถุมากมาย คนจีนถือไดว้า่ที่แห่งน้ีมีฮวงจุย้ดี เป็นเขต
ท่องเที่ยวที่ลือช่ือของแตจ๋ิ้วที่ผูค้นนิยมมาเที่ยวชมอีกแห่งหน่ึง น าท่านชม วัดไทย ตั้งอยูติ่ดวดัไคหยวน ซ่ึงเจ่ีย
ฮุ่ยหยไูดร้วมเงินสมทบของชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใชส้มบติัส่วนตวั สร้างวดัไทยขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ. 1985 เสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย วดัไทยประดิษฐานพระพทุธชิน
ราชที่อญัเชิญมาจากประเทศไทย ในวดัมีวหิาร เจดียท์รงไทย ออกแบบโดยช่างไทย ปัจจุบนับริเวณวดั
กวา้งขวาง มีเก๋งต่างๆอยูริ่มทะเลสาบ 

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 เดินทางสู่ เมืองเทงไฮ่ พำท่ำนสักกำระสุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ที่ต ั้ง

ของสุสานน้ีมีแม่น ้ าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเขื่อนและหมู่บา้น ตวัสุสาน
เหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้  าแบบฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสีชมพสูลกั
ตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้า่ “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระ
เจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 
) บูรณะใหม่เม่ือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราช
บริพารเช้ือสายจีนไดน้ าฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน 
กลบัมามอบให ้พระญาติที่หมู่บา้นหวัฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้กัการะ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  (เมนูพิเศษ ห่ำนพะโล้) 
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ส่ี         ซัวเถำ – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กต๊ึง)  -  เฮียงบูซัว (เจ้ำพ่อเสือ)  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  
 น าท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กต๊ึง) นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นที่นบัถือของชาวจีนใน

เร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซม
จากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพอ่ตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของ
โบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดที่อ  าเภอเวนิโจว มณฑลเจ๋อ
เจียง สอบไดจ่ิ้นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการ
ไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผงิหล่ีมณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้าง
วดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ให้แก่ชาวบา้นตลอด
มา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ที่เหอ ผงิหล่ี และสร้างศาลเจา้ไวเ้พือ่เป็นการร าลึกถึงบุญคุณ 

 และความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้ 
 
 
 



เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 จากนั้นน าท่านสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว (เจ้ำพ่อเสือ)  ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซม

มากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮ่ียงบู๋ ซัวได้
ผสมผสานกบัศาสนาพุทธให้เป็นหน่ึงเดียวกนั ให้ท่านไดน้มสัการเจา้พอ่เสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงที่ทางไทยได้
จ  าลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือว่าในชีวิตหน่ึงส าหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะตอ้งมา
นมัสการสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮ่ียงบู๋ ซัวน้ีแล้ว 
กลบัมาก็จะท าการคา้ขึ้นประสบแต่ความส าเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท้ี่มาบน
บานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ 
ภายในวดัมีทั้ งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเร่ืองน ้ า 
ประดิษฐานปิดทองอยูใ่นศาลเจา้พร้อมกนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
อยูใ่นวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอยา่งกวา้งขวาง และ
เป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ห้ำ             ซัวเถำ –กรุงเทพ ฯ  

เชา้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
08.15 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ  โดยสำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   
 เที่ยวบิน CZ 8355  (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
10.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ... 
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อตัรำค่ำบริกำร   *** รำคำพเิศษไม่แจกกระเป๋ำ *** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ เดก็ต ่ำกว่ำ 18 ปี  พกัเดีย่ว 

19-23 ก.พ. // 26 ก.พ.-01 มี.ค.63 
04-08 // 11-15 ม.ีค.63 

20,888.- 5,000.- 

 
 

@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่นรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม          
- ค่าที่พกั    
- ค่าน ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
- ค่าน ้ ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   



 
 

@ @ อัตรำนี้ไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ค่ำวีซ่ำเดี่ยว 1,650 บำท (เก็บเอกสำรตัวจริง ย่ืนที่สถำนทูตจีน ประเทศไทย แบบ 4 วันท ำกำร) 

(ค่ำวีซ่ำเดี่ยว แบบด่วน 2 วันท ำกำร เพิ่ม 1,200 บำท / ท่ำน) 
- ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ  1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง 
- ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมควำมพึงพอใจ ในกำรให้บริกำร  

 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 3 วนัหลงักำรแจ้งจอง // ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดนิทำง 20 วนั  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 

@ @ กำรยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายเตม็จ านวน 
 
 
 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิ่มเติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ  เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและ
เวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวที่ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพเิศษมาเก๊า 
ตอ้งยืน่ขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจา้หน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 

 
บริษทัฯ มีประกนัอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 
 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ท้ังนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
@@ เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีน 4 วนัท ำกำร ย่ืนที่สถำนฑูตจีนที่เมืองไทย @@ 

1. หนงัสือเดินทางตวัจริง ท่ีมีอายใุชง้านเกิน 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ ตามขอ้ก าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพ้ืนหลงัสีขาว,  เปิดหนา้ผาก , 
 เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั, ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแวน่ตา)  
3. กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลตามจริง (ส าคญัมาก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณุากรอกขอ้มลูสว่นตวั 

ตามความเป็นจรงิ !!! 

ชือ่ - นามสกุล...................................................................................................... 

เบอรม์อืถอื........................................................................................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั.......................................................................................................... 

อาชพี........................................อาชพีกอ่นเกษยีณ............................................... 

ชือ่ทีท่ างาน....................................... เบอรโ์ทรศพัท.์............................................. 

ทีอ่ยูท่ ีท่ างาน........................................................................................................ 

ระดบัการศกึษา..................................................................................................... 

สถานะ  ......................โสด ......................สมรส  

(ชือ่-นามสกุลคูส่มรส).......................................เบอรโ์ทรคูส่มรส............................. 

ชือ่ผูต้ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ.......................................................................................... 

***กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ไดค้ะ่*** 

 


