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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่25-29 ก.ค. 61 26,900.- 

ฉงชิง่ อูห่ลง ตำ้จู ๋ 

โชว ์IMPRESSION WULONG     

5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทยสไมล ์(WE) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 25,900.- 

 

 ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล  
 ลอ่งเรอืชมความงามแมน่ ้าแยงซเีกยีง...ววิทวิทัศน์แสงสเีมอืงฉงชิง่  

 ถ ้าฝหูยงตง้.....ตระการตาหนิงอกหนิยอ้ยในถ ้าสวยทีส่ดุของจนี  

 หลมุฟ้า สามสะพานสวรรค.์...ชม 3 สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญส่ดุของเอเชยี 

 ชมโชวป์ระทับใจ..... IMPRESSION WULONG  
 อาหารพเิศษ....หมอ้ไฟฉงชิง่ …..เป็ดปักกิง่ 
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วนัที ่01-05 ส.ค. 61 25,900.- 

วนัที ่08-12 ส.ค. 61  26,900.- 

วนัที ่12-16 ก.ย. 61 25,900.- 

วนัที ่26-30 ก.ย. 61 25,900.- 

วนัที ่19-23 ต.ค. 61 26,900.- 

 

รำคำรวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 100 หยวน 
 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-ฉงชิง่-อูห่ลง 

07.30 น. พรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร ์E สาย

การบนิไทยสไมล ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684 

14.50 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนเมอืงฉงชิง่ ตัง้อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นเมือง

หลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมนิตั๋งในสมัยทีญ่ี่ปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดมินัน้ฉงชิง่เป็นเมืองเอกที่

ข ึน้กบัมณฑลซือ่ชวน ตอ่มาเมือ่วันที ่14 มนีาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้ง

ชิง่เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ข ึน้ตรงกบัรัฐบาลกลาง จงึท าใหฉ้งช ิง่เป็นมหา

นครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ที่

อยู่ทางทศิตะวันตก หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นออกเดนิทางจากเมอืงฉงชิง่ สู ่เมอืงอูห่ลง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่CHENJIA GARDEC HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 อู่หลง -หลุมฟ้ำสำมสะพำนสวรรค ์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้วอู่หลง -ชมโชว ์

IMPRESSION WULONG 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านชม อุทยำนแห่งชำตหิลุมฟ้ำ-สะพำนสวรรค ์(มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-ฉงชิง่-อู่หลง  ✈ �  
CHENJIA GARDEN  HOTEL 

or SAME 

2 
อู่หลง-หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค(์รวมรถแบตเตอรี)่-ระเบยีงแกว้อู่

หลง-ชมโชว ์IMPRESSION WULONG 
�  �  �  

CHENJIA GARDEN  HOTEL 
or SAME 

3 
ถ ้าฝูหยงตง้-ฉงชิง่-สวนเอ๋อหลงิ-หมู่บา้นโบราณฉือชโีขว่-ลอ่งเรอื
แม่น ้าแยงซเีกยีง �  �  �  WELL HOTEL  or  SAME 

4 
ฉงชิง่-ตา้จู-่เมอืงโบราณชางโจว-ผาหนิแกะสลกัทีเ่ป่าต ิง่-ฉงชิง่-

ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย 
�  �  �  WELL HOTEL  or  SAME 

5 หงหยาตง้-ฉงชิง่-กรุงเทพฯ �  �  ✈  
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แหลง่ใหม่ลา่สดุทีไ่ดร้ับการรับรองจากยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 อุทยาน

หลุมฟ้า-สะพานสวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้เร็วในสมัยถัง และแห่งนี้เกดิจากการยุบตัวของเปลือกโลก

กลายเป็นหลมุธรรมชาตขินาดใหญ่ หลงัจากนัน้น าท่าน โดยสำรลฟิทแ์กว้ ลงไปสูหุ่บเหวเบื้องล่างที่

ระดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกบัเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์าง

ธรรมชาตขิองกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่ที่สดุในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 

สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคลา้ยกับ

สะพานเชือ่มสวรรคก์บัโลกมนุษย ์สะพานแห่งทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทง

ไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งทีส่ามคอื สะพานมังกรด า ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในสว่นทีแ่คบทีส่ดุ 

แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหดู้ค่อนขา้งมืดด า นอกจากนี้ยังสรา้งจ าลองเพื่อใชเ้ป็นฉากส าคัญของ

ภาพยนตรจ์นี เรือ่งศกึโคน่บัลลงักว์ังทอง ของผูก้ ากบัชือ่ดงั จาง อวี ้โหมว โดยม ี3 นักแสดงชัน้น า คอื 

โจว เหวนิ ฟะ เจย ์โชว ์และกงลี ่อสิระถา่ยภาพความงามทางธรรมชาตติามอัธยาศยั 

ประกำศ : อู่หหลงอุทยำนหลุบฟ้ำสำมสะพำนลฟิตห์ยุดซ่อมต ัง้แต่วนัที ่25 พฤษภำคมพ.ศ. 

2561 ( รวมระยะเวลำประมำณ 40 วนั )   อุทยำนยงัเทีย่วได ้แตเ่ปลีย่นเป็นกำรเดนิลงแทนกำร

ลงลฟิต ์

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  หลงัจากนัน้ น าทา่นพสิจูนค์วามกลา้กับ ระเบยีงแกว้อูห่ลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานทีม่ีพื้นที่

หนา้กวา้งทีก่วา้งทีส่ดุในโลก จุดชมววิแห่งนี้เป็นหนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร  สว่นทีย่ื่น

ออกจากหนา้ผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสงูแนวตัง้จากดา้นล่างของหนา้ผาสงู 280 เมตร 

วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน   ถอืไดว้่าเป็นจุดชมววิ

สะพานแกว้ทีต่ดิอันดบัแผ่นกระจกกวา้งทีส่ดุในโลก 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่CHENJIA GARDEC HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 ถ ำ้ฝหูยงตง้-ฉงชิง่-สวนเออ๋หลงิ-หมูบ่ำ้นโบรำณฉอืชโีขว่-ลอ่งเรอืแมน่ ำ้แยงซเีกยีง 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านชม ถ ำ้ฝูหยงตง้ (มรดกโลก) ไดช้ือ่ว่าเป็นถ ้าที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน คน้พบเมื่อ

เดอืนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ ้าหนิปูนอายุกว่า 1.2 ลา้นปี มีพื้นทีป่ระมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 

2.7 กโิลเมตร กวา้ง 50 เมตร อุณหภมูเิฉลีย่ภายในถ ้าประมาณ 16 องศาเซลเซยีส โดยมีหอ้งโถงหลักพื้นที่

ประมาณ 11,000 ตารางเมตร ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเดนิเทีย่วชมความงดงามทางธรรมชาตทิีเ่ต็มไป

ดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยในรูปตา่งๆ ตามแตจ่นิตนาการของแตล่ะคน เชน่ ม่านน ้าตก ธง ผลองุ่น ปะการังใตท้ะเล 

เสน้ผม เข็ม ซึง่มกีารจัดแสงสภีายในถ ้าชว่ยเพิม่ความงดงามยิง่นัก และน าท่านเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉง

ชิง่ 
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าทา่นชม สวนเออ๋หลิง่ ตัง้อยู่เขตหวีจง ซึง่อยู่แถบแม่น ้าแยงซเีกยีง และขนาบดว้ยเจียงหลงิ เดมิมี

ชือ่เรยีกว่า “เอ๋อเซีย่งหลิง่” สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ชอ่งแคบเขาซันหลิง่ ซ ึง่มีลักษณะเหมือนคอห่าน จงึได ้

ถกูขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิง่”(สวนคอห่าน) และถอืไดว้่าเป็นชอ่งแคบทีม่ีระยะใกลน้ครฉงชิง่มาก

ทีส่ดุ ภายในบรเิวณสวนประกอบดว้ยสะพานเชอืก ศาลาชมววิ ฯลฯ  อีกทัง้ยังมีบรรยากาศทีร่่มรื่นและ

ท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิง่ น าท่านชม หมู่บำ้น

โบรำณฉอืชีโ่ขว่ เป็นหมู่บา้นทีม่ชีนเผ่ากลุม่นอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศยัอยู่ อาคารบา้นเรอืนภายใน

หมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดัง้เดมิไว ้อสิระใหท้่านสมัผัสกลิน่อายยอ้นยุคสมัยราชวงศซ์่ง 

หมงิ ชงิ เลือกซือ้ของที่ระลกึหรือของฝาก น าท่าน ลอ่งเรอืชมควำมงำมแม่น ำ้แยงซเีกยีง และ

แม่น ้าเจยีหลงิ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ WELL HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 ฉงชิง่-ตำ้จู-่เมอืงโบรำณชำงโจว-ผำหนิแกะสลกัทีเ่ป่ำต ิง่-ฉงชิง่-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่ำงเปย 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางไปยัง เมอืงตำ้จู๋ ในนครฉงชิง่ ซ ึง่อยู่ตดิกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิง่เป็นเมืองใหญ่ 1 

ใน 4 ของประเทศจีน ทีม่ีฐานะเทยีบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิง่ เทียนจนิ และเซี่ยงไฮ ้) เป็น

เมอืงทา่รมิแม่น ้าแยงซเีกยีงมาแตโ่บราณ ตวัเมอืงตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าแยงซ ีและแม่น ้าเจยีหลงิเจยีง ถกู

ขนานนามว่า เมอืงภเูขา เตาไฟ เมอืงในหมอก ปัจจุบันเป็นเมอืงอุตสาหกรรมหนัก เดนิทางถงึเมอืงตา้จู๋ 

ซ ึง่อยู่ห่างจากนครฉงชิง่ประมาณ 160 กโิลเมตร มีสมญานามว่า “บา้นเกดิแห่งหนิแกะสลัก” ทั่วทัง้

เมอืงมศีลิปะรูปปั้นหนิแกะสลกักว่า 50,000 ช ิน้ จารกึค าสอนภาษาจีนถงึ 100,000 ช ิน้ กระจายกันอยู่

บนหนา้ผากว่า 75 จุด ในบรเิวณ 5 ภเูขา คอื เป่าติง่ซาน เป่ยซาน หนันซาน สอืเหมนิซาน และสอืจว้น

ซาน  น าทา่นเขา้ชมและอสิระชอ็ปป้ิง เมอืงโบราณชางโจว   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น าทา่นชม ผำหนิแกะสลกัตำ้จู ๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี)่ ไดร้ับการจัดเขา้เป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมจากยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.1999   งานหนิแกะสลกัของตา้จู๋เป็นศลิปะสมัยราชวงศถ์งัและซง่ ลว้น

แลว้แตน่ าเสนอเรือ่งราวทางพุทธศาสนานกิายมหายาน หลกัธรรมลทัธเิตา๋ และปรัชญาค าสอนของ

ขงจื๊อทีช่าวจนีเคารพนับถอื และเป็นอกีกลุม่งานหนิแกะสลกัทางพระพุทธศาสนาทีม่ชีือ่เสยีง 1 ใน 4 

แห่งของจนี คอื ถ ้าผาโม่เกาค ูทีเ่มอืงตนุหวง มณฑลกานซ ูถ ้าพระพุทธหลงเหมนิทีล่ัว่หยาง และถ ้าผา
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หยุนกงั ทีต่า้ถง มณฑลซานซ ีซึง่ 3 แห่งนัน้เป็นศลิปะถ ้าสมัยเร ิม่ตน้ของจนี สว่นตา้จู๋เป็นงานศลิปะถ ้า

ยุคหลงั (ครสิตศ์ตวรรษที ่ 9-13) ทีม่คีวามอ่อนชอ้ยงดงาม น าทา่นชมความงดงาม งานศลิป์หนิ

แกะสลกัทีเ่ขาเป่าติง่ซาน มคีวามสงูเหนือระดบัน ้าทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุม่รูปสลกั

พระพุทธรปู 13 กลุม่ ซ ึง่มรีูปสลกัอยู่กว่า 10,000 ช ิน้ ตามแนวยาวของหนา้ผากวา่ 500 เมตร ซึง่

ทัง้หมดเป็นรูปแบบศลิปะการแกะสลกัหนิสมัยราชวงศซ์ง่ เชน่ พระพุทธเจา้ปางปรนิพิพาน รปูสลกัเจา้

แม่กวนอมิพันมอื วัฏสงัสาร หรอืวงเวยีนชวีติ พระศรอีารยิเมตไตรย อสิระเทีย่วชมและถา่ยภาพความ

ประทบัใจตามอัธยาศยั  ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบั เมอืงฉงชิง่ และน าทา่นเดนิทางไปยัง 

ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่ำงเปย ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซึง่สรา้งข ึน้เพือ่ร าลกึถงึชยัชนะในการท า

สงครามกบัญีปุ่่ น แตปั่จจุบนักลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้

กว่า 3,000 รา้น ซึง่มทีัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิง 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่WELL HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 หงหยำตง้-ฉงชิง่-กรงุเทพฯ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

น าท่านสู่ หงหยำตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้ าเจียหลงิ โครงการ

ประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพื้นเมือง รา้นน ้าชา โรงละคร ซึง่ลว้นแลว้แต่

กอ่สรา้งตกแตง่ในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่า 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

16.10 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  

18.30 น. เดนิทำงกลบัถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัด ิภ์ำพ 

 

 

  

 

 

 

 
ฉงชิง่ อูห่ลง ตำ้จู ๋โชว ์IMPRESSION WULONG   5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทยสไมล ์(GO1CKG-WE002) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่25-29 ก.ค. 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,500.- 18,000.- 

วนัที ่01-05 ส.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,500.- 16,700.- 

วนัที ่08-12 ส.ค. 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,500.-  17,700.- 

วนัที ่12-16 ก.ย. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,500.- 16,700.- 

วนัที ่26-30 ก.ย. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,500.- 16,700.- 

วนัที ่19-23 ต.ค. 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,500.- 17,700.- 

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] 7,900.-  / ทำ่น *** 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 100 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมือลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไข่มุก, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

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

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน และคนขบัรถ วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน  เดนิทางทัง้หมด  5 วัน จ่าย

ทปิไกด ์50 หยวน คนขบัรถ 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ตอ่คน 

 

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 
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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  

-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 
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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 

- 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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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
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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) 


