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ก าหนดการเดนิทาง  เดอืนมีนาคม – เดอืนพฤศจิกายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน ้าแร่น ้าทะเล 

07.00 น.  คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน แอร์เอเชีย   
 พบเจา้หนา้ที่บริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
09.00 น.  เดินทางสู่ซัวเถา โดยเที่ยวบินที่ FD850 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.10 น. ถึง สนามบินเจียงหยาง หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองจางโจว เดินทางสู่

โรงแรม TRITONBAY SALTWATER HOTSPRING RESORT ศูนย์สปาน ้าแร่ทะเลแห่งใหญ่ที่สุดของ
มณฑลฮกเกีย้นให้ท่านอาบน ้าแร่ แช่สปา จากน ้าแร่ธรรมชาติจากทะเล เพือ่ใหสุ้ขภาพแขง็แรง,กระปร่ีกระเปร่า
,ปรับสภาพเลือดลมการไหลเวยีนของโลหิต และ สรรพคุณอ่ืนๆ อีกมากมาย      

( บ่อน า้แร่รวมแยกชาย-หญงิ กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ไปด้วย ) 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร   
 หลงัอาหารนาํท่านกลบัที่พกั อิสระใหท้่านด่ืมดํ่ากบัการอาบนํ้ าแร่เพือ่สุขภาพไดต้ามอธัยาศยั 
 

วันสอง จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จ๋ิว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจ่ือ –ไฮตังม่า – ซัวเถา  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร....นาํท่านเดินทางสู่  เมืองแต้จ๋ิว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้กาํเนิดของ 
“วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งสาํคญัอีกแห่ง ที่ตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตึกรามบา้นช่อง
แบบโบราณที่บางแห่งมีประวติันบัพนัปีอยา่งไม่เปล่ียนแปลง  นาํท่านไหวพ้ระขอพรที่ ศาลเจ้ามังกรเขียว เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล   นาํท่านนัง่รถรางชมถนนโบราณชมวฒันธรรมเก่าๆที่ยงัอนุรักษไ์วเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...หลงัอาหารนาํท่านไปกราบนมสัการขอพรพระที่ วัดไคหงวน สร้าง
ขึ้นในสมยัจกัรพรรดิถงัสวนจง (หมิงต้ี) แห่งราชวงศถ์งั (ค.ศ. ๗๓๘) ซ่ึงยงัมีศิลปกรรมของสมยัราชวงศซ่์ง
และหยวน ผสมผสานอยูท่ี่ประตูทางเขา้จะมีท่านทา้วโลกบาล (เทียนหวงั) คอยปกป้องรักษาวดั ภายในจะเป็น
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ทีประดิษฐานองค์พระศรีอาริยเมตไตย พระศากยมุนี พระไภษชัยคุรุ พระอมิตาภะ ฯลฯ แล้วนาํท่านไปชม 
วหิารเซียน ภายในตกแต่งศิลปะแบบโบราณลงทุนสร้างโดยชาวจีน ที่อยูเ่มืองไทย “ คุณก๊วย ฮวง ง๊วง ” ที่สร้าง
วิหารเซียนที่พทัยา ภายในมีการเก็บรักษาโบราณวตัถุมากมาย คนจีนถือได้ว่าที่แห่งน้ีมีฮวงจุย้ดี เป็นเขต
ท่องเที่ยวที่ลือช่ือของแตจ๋ิ้วที่ผูค้นนิยมมาเที่ยวชมอีกแห่งหน่ึง นาํท่านชม สะพานเซียงจ่ือ หรือสะพานวัวคู่ 
เป็นสะพานโบราณขา้มแม่นํ้ าหานเจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่สะพานกว่างจ้ี ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของตวัเมือง
แตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึง
เป้นช่วงที่กวา้งที่สุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได ้  จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตั้ งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม นําท่าน
สกัการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซ่ึงเป็นเทวนารีทาํใหค้ล่ืนลมสงบ และชาวจีนเช่ือกนัวา่หาก 

 ตอ้งการใหชี้วติราบร่ืนก็ใหม้าขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์คุม้ครองชาวจีนแตจ๋ิ้วที่อาศยั
อยูติ่ดทะเล และมีชีวิตอยูก่บัทะเล สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
มณฑลกวางตุง้ ถ่ินกาํเนิดชาวแตจ๋ิ้วที่มีอาศยัอยูท่ ัว่โลก ซัวเถา เป็นหน่ึงในจงัหวดัของจีนที่ตั้งอยู่ในมณฑล
กวางตุง้ มีพื้นที่ 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซัวเถา ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซัว
เถาเป็นหน่ึงในถ่ินฐานของจีนแตจ๋ิ้ว ทีพ่ดูภาษาแตจ๋ิ้ว ซ่ึงเป็นภาษาที่แยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเก้ียนใต)้  
เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติใน 
ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้
ทะเลที่อพยพไปตั้งถ่ินฐานยงัประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทัว่โลกปัจจุบนัลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็น
กาํลงัสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถาพฒันา 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถา)   GOLDEN GULF   HOTEL  ระดับ 5 ดาว   หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮ่ียงบู๋ซัว   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร....  .....นาํท่านสู่ ไต่ฮงกง นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นที่นับถือของชาว
จีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของ
ชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศซ่์ง 
ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดที่อาํเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ่ิ้
นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้น
เหอผิงหล่ีมณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้แก่ชาวบา้น
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ตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ที่เหอ ผงิหล่ี และสร้างศาลเจา้ไวเ้พื่อเป็นการรําลึกถึงบุญคุณและ
ความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้ 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร  ....นาํท่านสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว ตั้งอยูท่ี่อาํเภอลู่เฟิง สร้างในสมยั
ราชวงศซ่์ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยู่
เสมอ ปัจจุบนัเฮ่ียงบู๋ซวัไดผ้สมผสานกบัศาสนาพทุธใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั ให้ท่านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซ่ึงถือ
เป็นองคจ์ริงที่ทางไทยไดจ้าํลองมาสู่ศาลเจา้พอ่เสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือว่าในชีวิตหน่ึงสาํหรับนัก
ธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการสกัคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการที่เฮ่ียงบู๋ซวัน้ีแลว้ กลบัมาก็จะทาํ
การคา้ขึ้นประสบแต่ความสาํเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท้ี่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศ
และต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวดัมีทั้ งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปที่ รักษาดูแลเร่ืองนํ้ า 
ประดิษฐานปิดทองอยูใ่นศาลเจา้พร้อมกันนั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่
สกัการะบูชาของคนซวัเถาอยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศ
ไทยจะนบัถือกนัมาก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร.... 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก (พักทีซั่วเถา)   GOLDEN GULF   HOTEL ระดับ 4 ดาว   หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี อิสระเยี่ยมญาติ   (ไม่มีรถรับ-ส่ง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร... 
 อิสระเยีย่มญาติตามอธัยาศยั (อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถา)   GOLDEN GULF   HOTEL  ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า         ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก – กรุงเทพ ฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร... 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเท่งไฮ่ พาท่านสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ต ั้ง

ของสุสานน้ีมีแม่นํ้ าและคลองล้อมรอบ ดา้นหลงัเป็นเขื่อนและหมู่บา้น ตวัสุสาน
เหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้าํแบบฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลกัตวัอกัษร
จีนสีทองแปลความไดว้่า “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระเจา้ตากสิน
แห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง      ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะ
ใหม่เม่ือฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจา้ตากสิน
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สวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือสายจีนไดน้าํฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีก
ชุดหน่ึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให ้พระญาติที่หมู่บา้นหัวฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ี
ไวส้กัการะ ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ  โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบิน FD851 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพ... 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
อตัราค่าบริการ   *** ราคาพเิศษไม่แจกกระเป๋า *** 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็ต ่ากว่า 18 ปี  พกัเดีย่ว 

08-12, 09-13, 15-19, 22-26, 23-27 พ.ค.62 
12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย.62 

04-08, 05-09, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23 ก.ย.62 
10-14, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 ต.ค.62 
06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62 

16,999.- 5,000.- 

03-07 เม.ย.// 04-08 เม.ย. // 06-10 เม.ย.62 17,999.- 5,000.- 

30 มี.ค.-03 เม.ย.62 
05-09 // 19-23 // 20-24 เม.ย.62 

19,499.- 5,000.- 

12-16 เม.ย.62 // 13-17 เม.ย.62 26,900.- 6,900.- 

14-18 เม.ย.62 24,900.- 6,900.- 
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@ @ อัตรานี้รวม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่นรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม          
- ค่าที่พกั    
- ค่านํ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
- ค่านํ้ ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าวซ่ีาเด่ียว 1,650 บาท (ยืน่ที่สถานทูตจีน ประเทศไทย) 

@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ และคนขบัรถ 150 หยวน ตลอดการเดินทาง 

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @ 
ในการจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วัน  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

@ @ การยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายเตม็จาํนวน 

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมส าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
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2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่า
ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สาย
การบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้   
 
 
 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและ
เวยีดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ  ตอ้งยืน่ขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวที่ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจาํในต่างประเทศหรือสาํนักงานเจา้หน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 

 บริษทัฯ มีประกนัอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

****โปรแกรมการเดนิทางสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ท้ังนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด 

@@ เอกสารส าหรับยืน่วซ่ีาจีน 4 วนัท าการ ยืน่ที่สถานฑูตจีนที่เมอืงไทย @@ 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริง ท่ีมีอายใุชง้านเกิน 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ ตามขอ้กาํหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพ้ืนหลงัสีขาว,  เปิดหนา้ผาก , 
 เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั, ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแวน่ตา)  



 
 
 
 

 
 

 

      รหัสโปรแกรมทัวร์         W36  ST PAILAYLOY 5 STAR 4D3N  NOV 19 

3. กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลตามจริง (สาํคญัมาก) 
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กรณุากรอกขอ้มลูสว่นตวัตามความเป็นจรงิ !!! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ไดค้ะ่*** 


