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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่07-12 ก.ย. 61 40,900.- 

วนัที ่17-22 ต.ค.  61 40,900.- 

วนัที ่19-24 ต.ค.  61 40,900.- 

 

รำคำรวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 180 หยวน 
หมำยเหต ุ*กรณุำสง่เอกสำรลว่งหนำ้ 20 วนักอ่นเดนิทำง เพรำะตอ้งท ำวซีำ่จนีกอ่นเพือ่ท ำวซีำ่ธเิบต* 

 

 

ทเิบต ดนิแดนหลงัคำโลก 

ทะเลสำบนำ่มูช่วอ่ 

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 

 รำคำเพยีง 40,900.- 

 

 ทเิบต....หลังคาโลก สมัผัสบรรยากาศการน่ังรถไฟทอ่งเทีย่ว   

 ทะเลสาบนามูช่วอ่..ทะเลสาบในสวรรคห์รอืทะเลสาบของเทวดา แหลง่ศักดิส์ทิธิแ์หง่ศาสนาพทุธ
นกิาย 

 ทเิบตพระราชวังโปตาลา.... พระราชวังทีส่งูทีส่ดุในโลก สถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวทเิบต 

  



 

โค้ดทัวร์ GT-251           

 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-เฉงิต ู

14.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3  เคำนเ์ตอร ์E หรอื 

ประตู 4 เคำ้นเ์ตอร ์G สำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) โดยมีเจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

17.30 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉนิต ูโดยเทีย่วบนิที ่3U  8146   

22.00 น. ถงึทา่อากาศยาน เฉนิตู ซ ึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิ ใจกลางมณฑล มี

ภมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะ 

สมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอ้นทีอ่บอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปรมิาณความชืน้สูง 

ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนย์กลางดา้น

การเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้

  พกัที ่HANGKONG  HOTEL OR SAME  3*  

(โรงแรมใกลส้นำมบนิ เพือ่ควำมสะดวกในกำรตอ่ไฟลท์) 

วนัที ่2 เฉงิต-ูทเิบต-พระรำชวงัโหลวปหูลนิคำ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ สงวนสทิธิเ์ป็นแบบเซทกลอ่ง 

08.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงลาซา Sichuan Airlines โดยเทีย่วบนิที ่3U8697  

(เทีย่วบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและเวลาบนิ) 

10.55 น. เดนิทางถงึนครลาซาเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทเิบต เมืองศักดิส์ทิธิแ์ละลกึลับของโลก จุด

ศูนยก์ลางจติวญิาณของชาวพุทธ อยู่สงูเหนือระดับน ้าทะเล 3,650 เมตร เป็นดนิแดนทีร่าบสงู ทีไ่ดร้ับ

สมญานามว่า “หลังคาโลก” เมืองลาซาแบ่งออกเป็น 2 สว่นคอื ลาซาเก่า และลาซาใหม่ โดยแบ่งตาม

ลกัษณะของเชือ้ชาตพิลเมือง สถาปัตยกรรม และวถิชีวีติความเป็นอยู่ ซ ึง่นับว่าเป็นเสน่หอ์ย่างหนึง่ของ

เมอืงลาซา น าทา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าทา่นชม พระรำชวงัโหลวปหูลนิคำ ซ ึง่เป็นพระราชวังฤดรูอ้น คูก่บัพระราชวังฤดหูนาวโปตาลา หรอื

อกีชือ่เรยีกว่า นอรบ์ูหลงิฆา มคีวามหมายว่าว่า สวนอัญมณี สรา้งขึน้ในชว่งหลังศตวรรษที ่18 (ตรงกับ

ปี พ.ศ. 2298 กอ่นกรุงศรอียุธยาจะแตก 12 ปี) โดยดาไลลามะที ่7 สมัยต่อๆ มา ดะไลลามะองคอ์ื่นๆ 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-เฉงิต ู
  ✈ HANGKONG HOTEL  

OR SAME  3* 

2 เฉงิต-ูลาซา-พระราชวังโหลวปูหลนิคา 
SNACK 
BOXES �  �  

BRAHMAPUTRA HOTEL  
OR SAME 4* 

3 
พระราชวับงโปตาลากง-อารามโจคงั-ตลาดบารฆ์อร-์

อารามเซรา �  �  �  
BRAHMAPUTRA HOTEL  

OR SAME 4* 

4 ลาซา(น่ังรถไฟ)-ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ- ลาซา �  �  �  
BRAHMAPUTRA HOTEL  

OR SAME 4* 

5 ลาซา-เฉงิต-ูรา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนคนเดนิซนุซลีู ่ �  �  �  
FELTON GLORIA HOTEL  

OR SAME 5* 

6 รา้นยางพารา-ถนนโบราณจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรุงเทพฯ �  �  ✈  
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ไดส้รา้งตอ่เตมิสว่นของตนเองขึน้มาเรือ่ย ๆ แมแ้ตด่าไล ลามะ องคท์ี ่14 ก็ยังไดต้อ่เตมิพระราชวังของ

ตนเองก่อนทีจ่ะหนีออกจากทเิบต ในบรเิวณโถงรับรองมีบัลลังกเ์ทวราช และงานจติรกรรมฝาผนัง

เกีย่วกบัประสบการณชวีติในแง่มุมตา่ง ๆ โดยมกีรอบเป็นภาพเขยีนพุทธชาด น าท่านเดนิทางสูโ่รงแรม

ทีพ่ัก ใหท้า่นพักผ่อนเพือ่มปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากเมอืงลาซาเป็นเมอืงทีอ่ยู่ทีร่าบสงู ระยะแรกบาง

ทา่นอาจจะมอีาการอ่อนเพลยี ปวดหัว หรอือาเจยีน   

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 

คนืนีข้อใหท้ำ่นพกัผอ่นใหเ้ต็มทีเ่พือ่ปรบัสภำพรำ่งกำย ลำซำเป็นเมอืงทีอ่ยูส่งูกวำ่ระดบัน ำ้ทะเลมำก จงึมแีรงกด

อำกำศต ำ่ มอีอกซเิจนนอ้ย รำ่งกำยระยะแรกอำจมอีำกำรออ่นเพลยี บำงทำ่นอำจจะปวดศรีษะ หรอืทอ้งเสยี 

ทอ้งอดื หรอืคลืน่ไส ้ อำเจยีน จงึควรนอนพกัผอ่นใหม้ำกพอ เมือ่ต ืน่ข ึน้มำจะไดส้ดชืน่ ส ำคญั ไมค่วรสูบบุหรีแ่ละ

ดืม่สรุำ ไมค่วรอำบน ำ้ในคนืนี ้ถำ้อำบน ำ้ อย่ำใหน้ำนเกนิ 5-10 นำท ี

วนัที ่3 พระรำชวบังโปตำลำกง-อำรำมโจคงั-ตลำดบำรฆ์อร-์อำรำมเซรำ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม  พระรำชวงัโปตำลำ ตัง้อยู่บนยอดเขาแดงซึง่มี ความสงูประมาณ 117 เมตร พระราชวังโป

ตาลา เป็นอาคารสงู 13 ชัน้ ยาว 400 เมตร กวา้ง 350 เมตร มีหอ้งต่างๆ เกอืบ 1,000 หอ้งเริม่สรา้งเมื่อ

ครสิตศ์ตวรรษที่ 7 โดยกษัตรยิ์ผูย้ ิง่ใหญ่ที่ไดร้วบรวมทเิบต ใหเ้ป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไดส้ าเร็จ คือ 

กษัตรยิ ์ซงจา้น กมัโป (Songtsen Gampo) แรกเริม่ตอ้งการเพียงจะสรา้งเป็นต าหนักใหแ้ก่ มเหสชีาว

จนีและชาวเนปาลของพระองคเ์อง ต่อมาทรงใชป้้อมแห่งนี้เป็นสถานทีใ่นการศกึษาพระธรรมค าสัง่สอน

ขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้จวบจนกระทั่งสมัยเปลีย่นการปกครองเป็นพระลามะ เป็นผูป้กครองประเทศ 

ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสรา้งเดมิ 2 หลังนี้ยังคงเหลือใหเ้ห็นอยู่ท่ามกลางสิง่ก่อสรา้งใหม่ที่ต่อเตมิในยุคหลัง 

อาคารทีต่อ่เตมิในชว่งหลงันี้สว่นหลักๆ สรา้งในสมัยของดาไล ลามะ ที ่5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645-1693 

(องคด์าไลลามะ องคปั์จจุบันคอื องคท์ี1่4) เพือ่ใหเ้ป็นพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 

3 สว่น คอื สว่นของพระราชวังสขีาว, สแีดงและสว่นเชือ่มที่เป็นสเีหลอืง พระราชวังสขีาวเป็นสว่นของ

สงัฆาวาส พระราชวังสแีดงเป็นส่วนพุทธาวาสส าหรับใชท้ ากจิของสงฆแ์ละบรรจุ พระศพขององคด์า

ไลลามะ (ดาไล ลามะองคท์ี่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และหอ้งสมุดทีใ่ชส้ าหรับเก็บพระไตรปิฎก   

น าทา่นชม วัดโจคงั  (Jokhang Temple) หรอื วัดตา้เจาซือ่ เป็นวัดทีถ่อืว่าเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวธิ

เบตทัง้มวลเพราะเมื่อมีพธิีถือศีลกัน นักบวชนับลา้นก็จะเดนิทางมาร่วมกันท าพธิีที่นี่สรา้งในสมัยของ

กษัตรยิซ์งจา้น กัมโปเชน่กัน เพื่อไวเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปทีม่เหสชีาวต่างชาตสิององคข์อง

พระองค ์คือ ชาตจิีนและเนปาลน าเขา้มายังธเิบต ศลิปะการก่อสรา้งมีจุดเด่นตรงทีน่ าเอาศลิปะของ 4 

ชาตมิาผสมกนัคอื ทเิบต จนี เนปาลและแคชเมียร ์มีต านานเล่ากันว่าก่อนทีก่ษัตรยิช์งเซนิกัมโปจะสรา้ง

วัดตา้เจาซือ่ไดอ้ธษิฐานว่าพระองคจ์ะโยนแหวนขึน้ไปบนอากาศหากแหวนนัน้ตกลงทีใ่ดก็จะสรา้งวัดลง

ตรงนั้นปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน ้ากระทบกับหนิทีโ่ผล่ข ึน้มา  ทันใดนั้นเองนมิติของสถูปก็

ปรากฏใหแ้ก่คนทั่วไปไดเ้ห็นจงึนับว่าเป็นนิมติรที่ดีกษัตรยิ์ซงจา้น กัมโป ก็เลยสั่งใหส้รา้งวัดลงตรง

นัน้เอง ภายในวัดมสี ิง่ส าคญัอยู่หลายสิง่เป็นส ิง่ทีเ่ป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตรแ์ละความเชือ่ถอืในเรื่อง

ไสยศาสตร์  เช่น รูปปั้นอนุสาวรีย์เป็นยา 2 เม็ดทีส่รา้งเมื่อ 200 ปีก่อน บอกวธิีการรักษาโรคฝีดาษที่

อาจจะเกดิข ึน้ในอนาคตแต่ปรากฏว่ารูปปั้นนี้ถูกผูค้นแอบแกะไปกนิเพื่อรักษาโรคเสยีแลว้ นอกจากนี้ยัง

เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวนิเฉงิ น ามาจากประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึง่ไดร้ับการ

กราบไหวแ้ละยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิส์ทิธิท์ี่สดุ  แมแ้ต่พวกขบวนการเรดการ์ดหรือกองทัพแดงที่

ท าลายทกุอย่างตอนทีม่กีารปฏวิัตวิัฒนธรรมจนีในประเทศจนียังไม่กลา้แตะตอ้งพระพุทธรูปองคน์ี้เลย 
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าทา่นเดนิชม ตลำดบำรฆ์อร ์หรอืเรยีกว่า ตลาดแปดเหลีย่มธเิบต ทีต่ัง้ลอ้มรอบวัดตา้เจาซือ่ และชม

วถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวธเิบต  น าทา่นชม อารามเซรา ภาษาจนีเรยีกว่า เซอราซือ่ ตัง้อยู่บรเิวณเชงิ

เขาตาตปิูและสรา้งขึน้บนพื้นที่ซ ึง่เคยเป็นที่ตัง้ของกระท่อมที่พระชองฆาปา ศกึษาธรรมะปฎบิัต ิ

กรรมฐาน สรา้งโดยศษิยร์ูปหนึง่ของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 โดยพระนกิาย

หมวกเหลอืง ลกูศษิยข์องพระสงักปัปะ (ชองฆาปา มีอายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผูก้่อตัง้

พุทธศาสนา นกิายคณุธรรม หรอื นกิายหมวกเหลอืง ตามประวัตเิลา่กันว่า ชองฆาปา ก็คอืพระอาจารย์

ขององค ์ดาไลลามะที ่1) อารามแห่งนี้เคยมพีระจ าวัดอยู่ถงึเกอืบ 5,000 รูป เป็นอารามทีรู่จ้ักกันดทีั่ว

ทเิบต ปัจจุบันมพีระจ าวดัอยู่ประมาณ 300 รูป เป็นวัดทีใ่หญ่อันดบั 2 รองจากวัดเดรปุง มพีระอยู่ประจ า

มากกว่า 6000 รูป นอกจากนี้อารามเซรา ยังเป็นทีเ่ก็บสมบัตทิางพุทธศาสนา เชน่ พระพุทธรูปทีท่ า

จากอัญมณีและหล่อจากทองเหลอืง พระคัมภรีท์ีเ่ขยีนดว้ยหมกึสทีอง ทัง้ทีเ่ป็นศลิปะแบบทเิบตและ

ศลิปะแบบอนิเดยี และยังมสี ิง่ทีน่่าสนใจอกีอย่างหนึง่ก็คอื จะมพีระสงฆป์ุจฉา วสิชันาหลกัธรรม 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 ลำซำ(น ัง่รถไฟ)-ทะเลสำบนำ่มูช่วอ่- ลำซำ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่าน น่ังรถไฟเดนิทางสู่เมอืงดมัซุง (ที่น่ังธรรมดาแบบแข็ง)(ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

ระหว่างทางใหท้่านไดช้มววิสองขา้งทาง และผ่านชม ทุ่งหญา้จา้งเป่ย ทุ่งหญา้ทีร่าบสูงทีก่วา้งใหญ่  

น าท่านชม   ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ อยู่ทีร่าบสูงชงิไห-ทเิบต สูงกว่าระดับน าทะเลกว่า 4718 เมตร เป็น

ทะเลสาบน ้าเค็มทีส่งูทีส่ดุในโลก  และใหญ่เป็นอันดบั 3 ของโลก ในภาษาทเิบตแปลว่า ทะเลสาบใน

สวรรคห์รือทะเลสาบของเทวดา แหล่งศักดิส์ทิธิแ์ห่งศาสนาพุทธนิกาย  ชาวทเิบตนิยมเดนิวนรอบ

ทะเลสาบและภเูขา เชือ่ว่าเป็นการชว่ยสง่เสรมิบุญบารมแีละชว่ยขจัดส ิง่ไม่ดอีอกจากชวีติ   
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงลำซำ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 ลำซำ-เฉงิต-ูรำ้นนวดฝ่ำเทำ้-ถนนคนเดนิซุนซลีู ่

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

10.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูเ่ฉงิต ูโดยสายการบนิ Sichuan Airlines โดยเทีย่วบนิที ่3U8698   

(เทีย่วบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและเวลาบนิ) 

12.35 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูน าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 น าทา่นสูศ่นูยส์ขุภาพใหท้า่นชม ศนูยว์จิัยแพทยแ์ผนโบราณ นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ า้ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนคนซนุซลีู ่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

เลอืกชอ้ปเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแบรนดเ์นม 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ FELTON GLORIA HOTEL OR SAME 

วนัที ่6 รำ้นยำงพำรำ-ถนนโบรำณจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

น าทา่นแวะเลอืกซือ้สนิคา้จากยางพารา ทีร่า้นยางพารา เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจิง่หลี ่เป็น

ถนนคนเดนิทีร่ักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมีสนิคา้ต่างๆ มากมายใหท้่านเลอืกซือ้ได ้

ตามอัธยาศยั 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

14.40 น.   ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ 3U8145 

16.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : ทเิบต ดนิแดนหลงัคำโลก ทะเลสำบนำ่มูช่วอ่  6 วนั 5 คนื 3U  (GOCTU-3U001) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 8- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 8- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วันที ่07-12 ก.ย. 61 40,900.- 40,900.- 39,900.- 6,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วันที ่17-22 ต.ค.  61 40,900.- 40,900.- 39,900.- 6,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วันที ่19-24 ต.ค.  61 40,900.- 40,900.- 39,900.- 6,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 180 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขมุ่ก, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทวัร ์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.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

หมำยเหต ุ

*กรณุำสง่เอกสำรลว่งหนำ้ 20 วนักอ่นเดนิทำง เพรำะตอ้งท ำวซีำ่จนีกอ่นเพือ่ท ำวซีำ่ธเิบต* 
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1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

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

7.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่
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, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วันละ 15 หยวนตอ่คน/วัน และคนขบัรถ วันละ 15 หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทางทัง้หมด  6 วัน จ่าย
ทปิไกด ์90 หยวน คนขบัรถ 90 หยวน รวมเป็น 180 หยวน ตอ่คน 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 
  

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 
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6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-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 หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจบุัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน
ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 
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 าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจนี 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)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ  

 

 

 
 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง กรอกขอ้มูลใหค้รบโดยเฉพำะเบอร ์

ตดิตอ่  เเละกรณีท ำลกูคำ้ธุรกจิสว่นตวักรุณำระบใุหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... ................. 
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ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

 

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

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

