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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่ 19-24 ก.ย. 61 33,900.- 

วนัที ่19-24 ต.ค. 61 34,900.- 

 

รำยกำรนีพ้กัหอ้งละ 2 ทำ่นตอ่หนึง่หอ้งเทำ่น ัน้ ไมม่หีอ้งเตยีงเสรมิ 
รำคำรวมคำ่วซีำ่เดีย่ว 4 วนัธรรมกำร ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำรวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถ + หวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 250 หยวน / ทรปิ รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 120 หยวน 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ – เฉงิต ู   ✈ 
Hangkong Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

2 เฉงิต ู– โฮอต - พพิธิภณัฑม์องโกล - ศาลองคห์ญงิ  �  ✈ �  
Sheraton Hohot หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

3 โฮอต – ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ – ทีพั่กกระโจม สไตลม์องโกล �  �  �  
Mongol Yurt หรอื

เทยีบเทา่ (กระโจมทีพั่ก 
สไตลม์องโกล)  

4 วัดอูต่ังจาว – วัดเหมย่ไตจ้าว – เมอืงเปาโถว  �  �  �  
Shagri – La Baotou 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 

เจำะลกึมองโกเลยีใน เนนิทรำยเสีย่งซำวำน 

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 
 

 เร ิม่ตน้เพยีง 33,900.- 

 

 สมัผัสวถิชีวีติชนพืน้เมอืงมองโกเลยีในอยา่งใกลช้ดิ...ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ 

 สนุกสนานกับกจิกรรมทะเลทราย...สวนทะเลทราย Kubuqi เนนิทรายเสีย่งซาวาน 

 เยีย่มสสุานมหาบรุษุ..เจงกสีขา่น 
 ชมวัดเกา่แกท่ีผ่สมผสามระหวา่งทเิบตและมองโกลอยา่งสวยงาม..อารามอดูงัเจา 

 เทีย่วเต็มอิม่..ไมม่ลีงรา้น 

 พเิศษ..พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักทีก่ระโจมสไตลม์องโกล 1 คนื 

 



 

โคด้ทวัร ์GT-237 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เฉงิต ู

14.00 น. พรอ้มกนัทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคำนเ์ตอร ์ S สายการบนิเสฉ

วน แอร์ไลน์(3U) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

19.10 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8146  

(มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง)  

22.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิตู ซ ึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิ ใจกลาง
มณฑล มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมีสภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพี

เกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุ่น ฤดหูนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉงิตู
มรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดบั 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร 
และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่าน

ออกเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 
 พกัที ่HANGKONG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

( โรงแรมใกลส้นามบนิ เพือ่ความสะดวกในการตอ่ไฟลท)์ 

วนัที ่2 เฉงิต ู– โฮอต – พพิธิภณัฑม์องโกล – ศำลองคห์ญงิ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเฉงิต ูเช๊คอนิและโหลดสมัภำระ เดนิทำงสูเ่มอืงโฮฮอต 

10.20 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืงโฮฮอต โดยเทีย่วบนิที ่3U8747 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

12.45 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมอืงโฮฮอต ซึง่มีความหมายว่า เมืองสเีขยีว แต่เดมิเมืองโฮฮอตมีชือ่ว่ากุยซุย

ซึง่ ตัง้อยู่บรเิวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนทีร่าบสงูชายขอบทุ่งหญา้แห่งมองโกเลยีใน  ซึง่เป็น

เมอืงหลวงของมองโกเลยีใน  อีกชือ่เรียกว่าเมืองผลตินมเมืองนี้ถูกก่อตัง้ข ึน้โดยอัลตานข่าน (ALTAN 

KHAN) เพือ่ใหเ้ป็นถิน่ฐานอสิระของชาวมองโกปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติ

มองโกเลยีในเมืองนี้ถูกคน้พบโดยอัลตันขุนนางผูเ้ป็นใหญ่ในมองโกเลยีปัจจุบันเป็นเมืองเอกของเขต

ปกครองตนเองมองโกเลียในซึง่เป็นที่ตัง้ของการปกครองส่วนภูมภิาคเป็นศูนย์กลางเศรษฐกจิและ

วัฒนธรรม หรือเป็นทีรู่จ้ักในชือ่เรียกว่า เมืองหลวงแห่งนม วัว แพะ เมืองโฮฮอตเป็นเมืองหนึง่ทีม่ีวัตน

ธรรมยาวนานและโดดเดน่ในทางพลวตั เป็นแหลง่อารยธรรมหัวเซีย่ แหลง่ก าเนดิวัฒนธรรมชนเผ่าเร่รอ่น

ทีล่า่สตัวด์ว้ยธนูบนอานมา้ โฮฮอต เป็นเมืองชายแดนทีม่ีความเลือ่นไหลทางวัฒนธรรมทางสงัคมทีล่ง

ตวัแตข่ดัแยง้จนกอ่เกดิเป็นอารยธรรมโบราณ  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑม์องโกล เป็นทีเ่ก็บรวบรวมโบราณวัตถ ุทั่วทัง้ประเทศจีน ตัง้แต่สมัย
ราชวงศซ์าง ในอดตีเมื่อ 2,000 ปีทีแ่ลว้ จนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังมีการจัดแสดงซากฟอสซลิ
ไดโนเสาร ์ทีม่กีารขดุคน้ในเขตมองโกเลยี  สายพันธต์า่งๆ ใหท้กุทา่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจ จากนัน้ น าท่านชม 

ศำลองคห์ญงิรำขวงศช์งิ เป็นศาลเจา้ทีต่ัง้เพือ่เป็นระลกึขององคห์ญงิล าดับที ่4 ของฮ่องเตค้ังซ ีทีม่ี
พระนามว่า องคห์ญงิแมงกะพรุน  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่SHERATON HOHOT หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่3 โฮฮอต – ทุง่หญำ้ซลีำ่มูเ่หรนิ – กระโจมมองโกล 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านสู ่ทุง่หญำ้ซลีำมูเ่หรนิ (Xilamuren Grassland) สมัผัสสมัผัสวถิชีวีติชนเผ่าเร่ร่อน ขีม่า้ชมทุ่ง

หญา้อันอุดมสมบูรณ์กวา้งใหญ่สดุขอบฟ้า (ไม่รวมคา่ใชจ้่ายกจิกรรมขีม่า้) ซลีามู่เหรนิ เป็นทุ่งหญา้แห่ง

แรกของเมอืงโฮฮอตทีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ไปสมัผัสกับวถิชีวีติของชาวมองโกล อย่างใกลช้ดิ ซี

ลามู่เหรนิในภาษามองโกลหมายถงึน ้าสเีหลอืง(Yellow Water) และเป็นทีรู่จ้ักกันเพราะวัดลามะทีอ่ยู่

5 
เมอืงเปาโถว – เนนิทรายเสีย่งซาวาน – สสุานเจงกสิขา่น – 
เออรด์อส – เฉงิต ู

�  �  ✈ 
ACME  HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

6 ศนูยอ์นุรกัษ์หมแีพนดา้ – เฉงิต ู– กรงุเทพฯ �  �  ✈  



 

โคด้ทวัร ์GT-237 

ใกลร้มิฝ่ังแม่น ้า สรา้งในสมัยชงิราชวงศช์งิในปี1769 สมัผัสบรรยากาศของทอ้งฟ้าสคีรามท่ามกลางทุ่ง

หญา้เขยีวขจมีฝีูงสตัวก์ลุม่ใหญ่ออกหากนิเต็มทุง่กวา้งทา่นสามารถสมัผัสกบัการท าปศสุตัวข์องชาวมอง

โกลไดอ้ย่างใกลช้ดิ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  ร่วมสนุกกบัการละเลน่พืน้เมอืงของชาวมองโกลสมัผัสกบัวถิชีวีติความเป็นอยู่อันเรยีบง่ายไรก้ฏเกณฑช์ม

ทีอ่ยู่อาศยัแบบกระโจมของชาวบา้นทีส่ะดวกสบายในการเคลือ่นยา้ยและเหมาะสมกบัการประกอบอาชพี

เลีย้งสตัวท์ีต่อ้งเร่ร่อนรอนแรมไปตามทุง่หญา้อันอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่MENG GU REN หอ้งพกัสไตลม์องโกล (กระโจม) 

วนัที ่4 อำรำมอูต่งัเจำ – อำรำมเหมย่ไตเ้จำ – เมอืงเปำโถว 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เยี่ยมชม อำรำมอูต่งัเจำ เป็นอารามพุทธนกิายทเิบตที่มีขนาดใหญ่ที่สดุแห่งหนึง่ของเขตปกครอง

ตนเองมองโกเลียใน อู่ตังเจาเป็นชื่อภาษามองโกล หมายถงึ อารามตน้หลวิ ซึง่เป็นตน้ไมท้ี่ข ึน้อยู่

มากมายบรเิวณหุบเขาใกลว้ัดอุ่ดงัเจาอารามแห่งนี้สรา้งดว้ยความสถาปัตยกรรมแบบทเิบตประกอบดว้ย

หมู่อาคารสขีาวบนเนนิเขาสเีขยีวตามหลัก ฮวงจุย้ซ ึง่ท าใหอ้ารามมีความสวยงามน่าเกรงขามและแลดู

ยิง่ใหญ่ภายในอาคารหลกัประกอบดว้ยหอ้งโถง 6 หอ้งไดแ้กห่อสวดมนตส์ าหรับพระลามะปูพื้นดว้ยพรม

แดงทัง้หอ้งผนังหอ้งมภีาพวาดเลา่เรือ่งราวทางพุทธศาสนาและประดษิฐานพระสงักัจจายส าหรับกราบ

ไหวบู้ชาเก็บรวบรวมพระสตูรและคมัภรีท์างศาสนาเพือ่การศกึษาในอารามแห่งนี้ประดษิฐานพระพุทธรูป

โพธสิตัวโ์ดยมรีูปปั้นพระโพธสิตัวท์ีม่ี 9 เศยีร 34 แขน 16 เทา้ เป็นส ิง่เคารพทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุในหอ้งนี้

นอกจากนี้ยังมอีาคารทีพ่ักสงฆ ์มากกว่า 2,000 หลงั  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าท่านเขา้ชม วดัเหมย่ตำ้ยเจำ เป็นวัดพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง ทเิบตและ
มองโกลเลยี สรา้งข ึน้หลังจากที่ราชวงศห์ยวนถูกโค่นลม้โดยจูหยวนจาง หรือ จักรพรรดหิมงิไท่จู่ ผู ้

กอ่ตัง้ราชวงศห์มงิ หลงัจากทีไ่ดร้วบรวมชนเผ่ามองโกลทีก่ระจัดกระจายกนัแลว้ ขา่นแห่งโฮฮอต ซึง่ปก
ครอบอาณาเขตตัง้แต่ ทะเลทรายโกบี จรดทีร่าบชงิไห่และทเิบต ก็ไดส้รา้งเมืองขึน้มาใหม่ ในบรเิวณ
เมอืงเปาโถวในปัจจุบัน ซึง่ทา่นขา่นก็ไดท้ าการสรา้งวัดเหม่ยตา้ยเจาขึน้มาในยุคนี้เชน่กนั   

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่SHANGRI-LA BAOTOU หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่5 เมอืงเปำโถว - เนนิทรำยเสีย่งซำวำน – สสุำนเจงกสิขำ่น - เออรด์อส - เฉงิต ู

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นสนุกกบักจิกรรมบน เนนิทรำยเสีย่งซำวำน ตัง้อยู่ในเขตทะเลทรายคบููฉี KUBUQI เป็น

ทะเลทรายทีท่อดตวัยาวถงึ 400 กโิลเมตร จากตะวนัตกไปยังตะวนัออกและมคีวามกวา้งถงึ 50 

กโิลเมตร และใหญ่ตดิ 1 ใน 3 สามของทะเลทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุในจีน  ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและสนุกกบั

กจิกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศยั เชน่ ขีอ่ฐูชมทะเลทราย เลน่สไลเดอรบ์นเนนิทรายทีม่คีวามสงู 110 

เมตร ชนั 45 องศา น่ังกระเชา้ลอยฟ้า หรอืจะเดนิเลน่ในทะเลทราย (รวมถงุเทา้ป้องกนัทรายคนละหนึง่

ชดุ) น่ังรถ 4WD ลยุทะเลทราย  (กจิกรรมขา้งตน้รวมอยู่ในรายการทวัร ์ไม่เก็บคา่ใชจ้่ายเพิม่) 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

เดนิทางถงึเมอืง เอ๋อเอ่อตวัซอื หรอืทีรู่จ้ักอกีชือ่ คอื ออรด์อส (Erdos) ตัง้อยู่ภาคตะวันตกเฉยีงใตข้อง

เขตปกครองตนเองมองโกเลยี ทางทศิใตต้ดิกบัก าแพงเมอืงจนีโบราณ มพีืน้ทีต่ดิตอ่กบัมณฑลซานซี

และเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนงิเซีย่ ประชากรหลกัคอืชนเผา่มองโกล เมอืงออรด์อสเป็นอกีเมอืง

ทีม่ปีระวัตยิาวนานและมแีหลง่อารยะธรรมของมนุษยโ์บราณเกา่แกอ่กีดว้ย น าทา่นเยีย่มชม สสุำนเจง

กสิขำ่น (Mausoleum of Genghis Khan) สสุานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายทีม่ชีือ่เสยีงกอ้ง

โลกโดยสสุานนัน้ตัง้อยู่บรเิวณทุง่หญา้กนัเตอ๋ลีอ่ าเภออจีนิฮั่วลัว่ตัง้อยู่บนเนื้อที ่1,500 ตารางกโิลเมตร

สสุานยังเป็นทีต่ัง้ของหอทีร่ะลกึเจงกสีขา่นรูปทรงแปดเหลีย่มสงู 20 เมตรหลงัคาสรา้งเป็น

สถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดบักระจกสเีหลอืงและสนี ้าเงนิแวววามภายในมรีูปปั้นของเจงกสีขา่นและ
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รูปทีแ่สดงชวีประวัตขิองเจงกสีขา่นโครงสรา้งหลกัของสสุานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลงั

ใหญ่ 3 หลงัเชือ่มดว้ยทางเดนิยาวอาคารหลกัหลงัใหญ่ทีต่ัง้อยู่ตรงกลางมรีูปปั้นหนิอ่อนของเจงกสิขา่น

ในทา่น่ังสงู 4 เมตรสรา้งขึน้เพือ่อนุสรณร์ะลกึถงึมหาบุรุษผูย้ ิง่ใหญ่สว่นดา้นหลงัรปูปั้นเป็นรปูแผนที่

อาณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาลของราชวงศห์ยวนสว่นอาคารทางตะวันออกเป็นทีต่ัง้โรงศพของภรรยา

และลกูชายคนที ่4 และอาคารตะวนัตกเป็นทีจ่ดัแสดงอาวุธคูก่ายของเจงกสิขา่นตลอดการเดนิทางยาว

ทีเ่ชือ่มตอ่ระหว่างอาคารมภีาพเขยีนสปีนูเปียกหรอืเฟรสโกเลา่เรือ่งราววถิชีวีติของเจงกสิขา่นและกบุไล่

ขา่นหลานชายของนักรบบนหลงัมา้ผูย้ ิง่ใหญแ่ห่งมองโกลเชน่เดยีวกบัเจงกสิขา่นดา้นหลงัของอาคาร

หลกัหลงัใหญ่ยังเป็นทีต่ัง้ของโลงศพ 3 โลงคลมุดว้ยผา้ตว่นสเีหลอืงซึง่วา่กนัว่าเป็นโลงศพของเจงกสิ

ขา่นและภรรยาทัง้ 3 ดว้ย 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.0 0 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ุโดยเทีย่วบนิที ่3U8970 (ไมม่มีอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

00.20 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูจากนัน้น าทา่นเชค็อนิเขา้สูท่ีพ่ัก 

   พกัที ่ ACME HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่6 เฉงิต ู– ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดำ้ (รวมรถแบตเตอรี)่ – กรงุเทพฯ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ี่มหีมแีพนดา้กว่า 20 ตวั หมแีพนดา้เป็น
สตัวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอุณหภมูใินร่างกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 

วันใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตวั ตวัทีแ่ข็งแรงเพียงตัวเดยีวเท่านัน้จะอยู่รอด อาหารโปรด
ของหมแีพนดา้คอืไผ่ลกูศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผูกมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั KFC หรอื MC Donald 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.40 น.  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่3U8145  (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

16.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 

 

 
โปรแกรม : เจำะลกึมองโกเลยีใน เนนิทรำยเสีย่งซำวำน 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U)   

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

INFANT  
ไม่เกนิ 2 
ขวบ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่ 19-24 ก.ย. 61 33,900.- 33,900.- 7,000.- 14,900.- 
ไมร่บัจอย
แลนด ์

วนัที ่19-24 ต.ค. 61 34,900.- 34,900.- 7,700.- 15,900.- 
ไมร่บัจอย

แลนด ์

หมำยเหต ุรำยกำรนีไ้มม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่ + หวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 250 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

กรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นเก็บเพิม่ทำ่นละ 50 หยวนเป็น 300 หยวนตอ่ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
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2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่นเก็บเพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็น 300 หยวนตอ่ทรปิ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

  

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
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-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
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- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

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

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

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

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

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

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์..........................................  

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

RELATION......................................................................................................................... 

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

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 



 

โคด้ทวัร ์GT-237 

ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 

 

 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

