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วันแรก        สนำมบินสุวรรณภูมิ - เมืองผู่เถียน  

08.30 น.  พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ดา้นสัมภาระและเอกสารให้กบัท่าน   

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

แห่งวฒันธรรมความเช่ือเกี่ยวกบั “เจา้แม่ทบัทิม” ตั้งอยูในมณฑลฝูเจี้ยน ติดทะเลทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้อง
จีน จากขอ้ไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร์ทางทะเลส่งผลให้เมืองผูเถียนเร่ิมติดต่อคา้ขายทางทะเลกบัต่างชาตติั้งแต่ยคุ
สมยัราชวงศถ์งัหรือกว่า 1,300 ปี มาแลว้ และน าไปสู่การเดินทางอพยพของชาวจีนสู่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 
โดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือที่เรารูจ้กัในนาม “ชาวจนีโพน้ทะเล” 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พักที่ผู่เถียน)   PUTIAN GOLDEN GULF  HOTEL 4*  หรือเทยีบเท่ำ 

วันที่สอง           เมืองผู่เถียน - เกำะเหมยโจว - นมัสกำรองค์เจ้ำแม่ทับทิม - เมืองซัวเถำ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ โดยสารเรือสู่ เกำะเหมยโจว ตั้งอยู่ ณ 

เมืองผู่เถียน มณฑลฝูเจี้ยน เป็นบา้นเกิดและตน้ก าเนิดของ 
“วฒันธรรมเจา้แม่มาจู่” (หรือที่เรียกขานในนาม “เจา้แม่ทบัทิม” 
ในประเทศไทย) ปัจจุบนั มีการสร้างศาลเจา้แม่มาจู่มากกวา่ 
10,000 แห่งในดินแดนโพน้ทะเลตามแนวเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลครอบคลุมกว่า 40 พ้ืนท่ีทัว่โลก ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สเปน บราซิล รวมถึงไทย โดยมีผูน้บัถือเจา้แม่มาจู่
กว่า 300 ลา้นคนทัว่โลก น าท่าน นมัสกำรองค์เจ้ำแม่ทับทมิ เม่ือครั้ งท่ีเจา้แม่ทบัทิมยงัเป็นมนุษยอ์ยู่ท่านไดท้ า
ความดีมากมาย ช่วยเหลือชาวประมงที่ประสพภยัร้ายครั้ งแลว้ครั้ งเล่า เม่ือท่านเสียชีวิต ชาวบา้นจึงไดส้ร้างวดั
เจา้ทบัแม่ทบัทิมขึ้น เพ่ือเป็นการระลึกถึงคณุงามความดีของท่าน ซ่ึงมีความเช่ือกนัว่าเม่ือมาสักการะขอพรจาก
ท่านก็จะไดร้ับการปกปักษร์กัษา และมีโชคมีลาภ อีกทั้งยงัเป็นเทพเจา้อนัศกัดิ์ สิทธ์ิของชาวเรือดว้ย ในแต่ละปี
จะมีผูศ้รัทธากว่า 200 ลา้นคน เดนิทางมาเพื่อกราบไหวแ้ละขอพรจากองคท์่าน 

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถำ ระหว่างเส้นทางให้ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์ของสองทาง  
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (พักท่ีซัวเถำ)   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 าคญัอีก

แห่ง ท่ีตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตกึรามบา้นช่องแบบโบราณท่ีบางแห่งมีประวตัินบัพนัปี
อย่างไม่เปล่ียนแปลง  จากนั้นน าท่านชม  สะพำนเซียงจ่ือ หรือสะพำนวัวคู่  เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้าหาน
เจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงว่า สะพานกว่างจี้  ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกของตวัเมืองแตจ้ิ๋ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง 



โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลาง
สะพานซ่ึงเป้นช่วงท่ีกวา้งท่ีสุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร เป็น
สะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได ้น าท่านไปกราบนมสัการขอ
พรพระที ่วัดไคหงวน สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิถงัสวนจง (หมิงตี้) 
แห่งราชวงศถ์งั (ค.ศ. ๗๓๘) ซ่ึงยงัมีศิลปกรรมของสมยัราชวงศซ่์ง
และหยวน ผสมผสานอยู่ที่ประตูทางเขา้จะมีท่านทา้วโลกบาล (เทียนหวงั) คอยปกป้องรักษาวดั ภายในจะเป็น
ทีประดิษฐานองคพ์ระศรีอาริยเมตไตย พระศากยมุนี พระไภษชัยคุรุ พระอมิตาภะ ฯลฯ แลว้น าท่านไปชม  

 วิหำรเซียน ภายในตกแต่งศิลปะแบบโบราณลงทุนสร้างโดยชาวจนี ที่อยู่เมืองไทย “ คณุกว๊ย ฮวง ง๊วง ” ที่
สร้างวิหารเซียนที่พทัยา ภายในมกีารเก็บรกัษาโบราณวตัถุมากมาย คนจีนถือไดว้า่ท่ีแห่งน้ีมีฮวงจุย้ดี เป็นเขต
ท่องเท่ียวท่ีลือช่ือของแตจ้ิ๋วท่ีผูค้นนิยมมาเท่ียวชมอีกแห่งหน่ึง น าท่านชม วดัไทย ตั้งอยู่ตดิวดัไคหยวน ซ่ึงเจี่ย
ฮุ่ยหยูไดร้วมเงินสมทบของชาวจนีโพน้ทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใชส้มบตัิส่วนตวั สร้างวดัไทยขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ. 1985 เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจนีในประเทศไทย วดัไทยประดษิฐานพระพุทธชิน
ราชท่ีอญัเชิญมาจากประเทศไทย ในวดัมวีิหาร เจดียท์รงไทย ออกแบบโดยช่างไทย ปัจจุบนับริเวณวดั
กวา้งขวาง มีเก๋งต่างๆอยู่ริมทะเลสาบ 

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 เดินทางสู่ เมืองเทงไฮ่ พำท่ำนสักกำระสุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ท่ีตั้ง

ของสุสานน้ีมีแม่น ้าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเขื่อนและหมู่บา้น ตวัสุสาน
เหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้ าแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลกั
ตวัอกัษรจนีสีทองแปลความไดว้่า “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระ
เจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีท่ี 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 
) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวตัิเล่าว่าหลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราช
บริพารเช้ือสายจีนไดน้ าฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจนี 
กลบัมามอบให้ พระญาติท่ีหมู่บา้นหัวฝู่น้ี พวกพระญาตจิึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวสั้กการะ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  (เมนูพิเศษ ห่ำนพะโล้) 
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (พักท่ีซัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ส่ี         ซัวเถำ – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)  -  เฮียงบูซัว (เจ้ำพ่อเสือ)  
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  
 น าท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นที่นับถือของชาวจีนใน

เร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดร้ับการบูรณะซ่อมแซม
จากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่
ท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของ
โบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดที่อ  าเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อ
เจียง สอบไดจ้ิ่นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการ
ไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บา้นเหอผิงหล่ีมณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้าง
วดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้แก่ชาวบา้นตลอด
มา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ที่เหอ ผิงหล่ี และสร้างศาลเจา้ไวเ้พื่อเป็นการร าลึกถึงบุญคุณ 

 และความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้ 



เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 จากนั้นน าท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้ำพ่อเสือ)  ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซม

มากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ ซัวได้
ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหน่ึงเดียวกนั ให้ท่านได้นมสัการเจ้าพ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงที่ทางไทยได้
จ าลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแตจ้ิ๋วถือว่าในชีวิตหน่ึงส าหรับนักธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมา
นมัสการสักครั้ งหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการท่ีเฮี่ยงบู๋ซัวน้ีแล้ว 
กลบัมาก็จะท าการคา้ขึ้นประสบแต่ความส าเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท้ี่มาบน
บานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ 
ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปท่ีรักษาดูแลเร่ืองน ้ า 
ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจา้พร้อมกันนั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
อยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกวา้งขวาง และ
เป็นสถานที่ท่ีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (พักท่ีซัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ห้ำ             ซัวเถำ –กรุงเทพ ฯ  

เชา้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
08.15 น. ออกเดนิทำงสู่กรุงเทพ  โดยสำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   
 เที่ยวบนิ CZ 8355  (มบีริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
10.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ... 

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

อัตรำค่ำบริกำร   *** รำคำพิเศษไม่แจกกระเป๋ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี  พักเด่ียว 

12-16 ก.พ. // 19-23 ก.พ. // 26 ก.พ.-01 มี.ค.63 
04-08 มี.ค. // 05-09 มี.ค. // 11-15 มี.ค. // 18-22 มี.ค.63 

20,888.- 5,000.- 
 

@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม          
- ค่าท่ีพกั    
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง ไดท่้านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.    
- ค่าน ้ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   

 
 
 
 



@ @ อัตรำนี้ไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม และค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดหั้กคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ค่ำวีซ่ำเดี่ยว 1,650 บำท (เก็บเอกสำรตัวจริง ยื่นที่สถำนทูตจีน 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 วันหลังกำรแจ้งจอง // ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดินทำง 20 วัน  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คนืเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 

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

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิ่มเติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหักค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหักค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้  
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน  ศรีลังกาและ
เวียดนามที่ถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 



โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวที่ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจา้หน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ้่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 

 

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลับปรับเปลี่ยนได้*** 
ท้ังนีย้ึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุด 

@@ เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำจีน 4 วันท ำกำร ย่ืนที่สถำนฑูตจีนที่เมืองไทย @@ 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริง ท่ีมีอายใุชง้านเกิน 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ ตามขอ้ก าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลงัสีขาว,  เปิดหนา้ผาก , 
 เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั, ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา)  
3. กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลตามจริง (ส าคญัมาก) 
 

 
 
 
 
 
 



กรณุากรอกขอ้มลูสว่นตวั 

ตามความเป็นจรงิ !!! 

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

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

ทีอ่ยูป่ัจจุบนั.......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

***กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ไดค้ะ่*** 

 


