
 

CTU-TG006           Page 1 of 11 
 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง     วนัที ่  1-6 ธ.ค. , 19-24 ธ.ค. 60 รำคำ 28,900.- 
 วนัที ่ 27 ธ.ค.  60 – 01 ม.ค. 61 รำคำ 30,900.- 

 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-เฉงิต-ูศนูยอ์นุรกัษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี่)  ✈ O ACME HOTEL OR SAME 

2 
เฉนิต-ูหย่าอัน-อุโมงคเ์ออ้รห์ลงัซาน(ผ่านชม)-หลตู ิง้-สะพานหลู

ต ิง้(ผ่านชม)-คงัติง้ 
O O O 

KANGDING LOVE 

SONG HOTEL OR SAME 

3 
คงัติง้-อุทยานมู่เกอ่โชว่-หาดทรายทอง-ทะเลสาบ 7 ส-ีคงัติง้-

ไห่โหลวโกว 
O O O 

CHANGZHENG HOTEL 

OR SAME 

4 อุทยานไห่โหลวโกว-ธารน ้าแข็งการเ์ซยี-ไห่โหลวโกว-หย่าอัน O O O 

HONGZHU HOTEL OR 

SAME 

เฉงิต ูคงัต ิง้ ไหโ่หลวโกว ธำรน ำ้แข็งกำรเ์ซยี  
 6 วนั 5 คนื (TG) 
โดยสำยกำรบนิไทย 

 

หงัโจว ถงหลี ่อูซ๋ ี 
5 วนั 3 คนื (MU) 

โดยสำยกำรบนิไชนำ่ อสีเทริน์ 
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5 
หย่าอัน-เฉงิต-ูถนนคนเดนิซนุซลีู-่รา้นผา้ไหม-รา้นยางพารา-ศาล

เจา้สามกก๊-โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
O O O ACME HOTEL OR SAME 

6 รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนคนเดนิจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรุงเทพฯ O O ✈  

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่ 

07.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D 

สำยกำรบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

10.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่TG618   

14.25 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนเฉงิต ูซ ึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณ

ลุ่มแม่น ้าหมนิใจกลางมณฑล มีภูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ

ภูมอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอ้นทีอ่บอุ่น ฤดู

หนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมีปรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉงิตูมีราว 10 ลา้นคน 

จัดเป็นอันดบั 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร 

และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าท่านสู ่ศูนยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี่) ทีน่ี่มีหมีแพนดา้กว่า 20 ตัว หมี

แพนดา้เป็นสัตว์สงวนหายากมีก าเนดิในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมใิน

ร่างกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตัว

ทีแ่ข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลูกศร 

รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นสือ่การผูกมติรไมตรีกับประเทศต่างๆ น าท่านสูศู่นย์

สขุภาพใหท้่านชม ศูนยว์จิัยแพทยแ์ผนโบราณ นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลาย

ความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใคร 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ ACME HOTEL OR SAME  

วนัทีส่อง       เฉนิต-ูหยำ่อนั-อุโมงคเ์ออ้รห์ลงัซำน(ผำ่นชม)-หลูต ิง้-สะพำนหลตู ิง้(ผำ่นชม)-คงัติง้ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางผ่าน เมอืงหยำ่อนั แลว้เดนิทางต่อระหว่างทางลอด อโุมงคเ์ออ้รห์

ลงัซำน อุโมงคท์ีย่าวทีส่ดุในประเทศจีน ความยาว 4,176 เมตร เชือ่มระหว่างเมือง

หย่าอันของชาวฮั่นกบั เมอืงกานจอื เขตของชนชาวทเิบต ความยาวของอุโมงคท์ าให ้

ววิทวิทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก่อนเขา้อุโมงค์ และหลังออกจาก

อุโมงคต์า่งกนัเกอืบสิน้เชงิเป็นทีน่่าอัศจรรย ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงหลตู ิง้    

ใชเ้วลำ

ประมำณ  

2 -3 ช ัว่โมง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหลูต ิง้ น าท่านผ่านชมสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน 

สะพำนหลูต่ ิง้เฉยีว ซ ึง่เป็นสะพานแขวนเก่าแก่ทีส่ดุของจีน สรา้งเมื่อปี 1705 สมัย

จักรพรรดคิงัซ ีแห่งราชวงศช์งิ ความยาว 103 เมตร กวา้ง 2.8 เมตร ใชโ้ซ่เหล็ก 13 

เสน้ขงึระหว่างสองฝ่ัง พื้นสะพานปูดว้ยไมก้ระดาน สะพานแห่งนี้มีความส าคัญใน

ประวัตศิาสตรย์ุคใกลข้องจนี เมือ่กองทพัแดงสูร้บกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเช็ค

ในปี 1935 และไดส้รา้งวรีกรรมพลชีพีในการแย่งยดึสะพานนี้มาจากกองทัพก๊กมิน่ตั๋ง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงคงัต ิง้ 

ใชเ้วลำ

ประมำณ  

2 ช ัว่โมง 

 

ใชเ้วลำ

ประมำณ  

2 ช ัว่โมง 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่  KANGDING LOVE SONG HOTEL OR SAME  
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วนัทีส่ำม       คงัติง้-อุทยำนมูเ่กอ่โช่ว-หำดทรำยทอง-ทะเลสำบ 7 ส-ีคงัติง้-ไหโ่หลวโกว 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นสมัผัสวถิวีัฒนธรรมชนชาตทิเิบต ณ เมืองคังต ิง้ น าท่านสู ่อุทยำนมูเ่กอโช่ว 

หรอื ทะเลสาบคนป่า เปลีย่นรถในอุทยานแลว้น าท่านชมความ สดุยอดอุทยานความ

งามทีไ่ม่เป็นรองใคร ไม่แพอุ้ทยานระดับ 5 ดาว “จิว่จา้ยโกว” ไดร้ับสมญานามว่า 

สวรรคง์ามแห่งทะเลสาบบนพืน้พภิพ เนื่องจากเป็นเขตทีม่ีรอยต่อระหว่างเขตอุณภูมิ

รอ้น-อบอุ่น จงึท าให ้มู่เกอโชว่ รายลอ้มดว้ยเทือกเขา ป่าไม ้ดกึด าบรรพ ์ทุ่งหญา้ 

ทะเลสาบน ้าใสแจ๋วนับสบิแห่ง บนพื้นที่กว่า 350 ตร.กม และสถานที่แห่งนี้ยังมี

กุหลาบ 1,000 ปี ทีม่ีมากนับ 100,000 ตน้ มีทัง้หมด 68 สายพันธุท์ีอ่ยู่ในบรเิวณ

อุทยานแห่งนี้ ในชว่งเดอืน 4 – 9 จะเริม่ออกดอกบานสะพั่งรายลอ้มหุบเขาไล่จาก

ระดบัความสงู 2,800 เมตรขึน้ไป ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจุบันนี้ เราจะใชเ้วลาเกอืบทัง้

วันในอุทยาน  น าทา่นเปลีย่นรถภายในอุทยานเพือ่ตระเวนชมตามจุดตา่ง ๆ เร ิม่ตน้ไต่

ระดบัจากความสงู 2,800 เมตร รถเริม่ว ิง่ตามเสน้ทางขึน้ไปจนถงึจุดทีค่วามสงู 3,780 

เมตร มนี ้าตกนอ้ยใหญ่สลบักบัโขดหนิรูปรา่งแปลกตา ระยะทาง 18 กโิลเมตร จุดแรก

กอ่นอืน่ไปสมัผัสความงดงามน าท่านสู ่หุบเขาตูเ้จียน หุบเขาทีเ่กดิจากการสรรสรา้ง

ของธรรมชาต ิ ยามเมื่อลมแรงพัดโบกโบยผ่านหุบเขา จะเกดิเสียงกรีดรอ้งฟัง

ประหนึง่ธรรมชาตกิ าลงัเปลง่เสยีงรอ้งตอ้นรับการมาเยอืนของเรา ตลอดหุบเขาความ

ยาว  8 ก.ม. น าทา่นชมสู ่ทะเลสาบมู่เกอโชว่  ดา้นหนึง่ของทะเลสาบม ีหำดทรำยสี

ทอง เรยีกว่า หาดแห่งความรัก  เม็ดทรายละเอียดเป็นสเีหลอืงทอง ขนาดของหาด

เปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต ่าของระดับน ้าในทะเลสาบ ฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบ

แข็งตัวกลายเป็นลานสเก๊ตชัน้ด ี!!ถ่ายรูปกับความงามของทะเลสาบที่อยู่ใจกลาง

อุทยานรายลอ้มดว้ยหุบเขาตูเ้จีย้น ดา้นตรงขา้มของทะเลสาบคอื  ทุ่งหญา้ทะเลแดง  

ไกลสดุลูกหูลูกตา  ความกวา้งไกลของทะเลสาบท าใหเ้ห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ใน

ท่ามกลางทุ่งหญา้ แลว้น าท่านสูจุ่ดชมววิ ภูเขาดอกบัว ซึง่ยอดเขาครา้ย ๆ ดอกบัว

เรยีงรายอยู่เหมอืนทุง่ดอกบัวปกครุมดว้ยหมิะขาวโพลนถา่ยรูปบรเิวณนี ้แลว้น าทา่นสู่

บรเิวณ ทะเลสำบ 7 ส ีทะเลสาบบนทีร่าบสงูทีง่ดงามเกนิค าบรรยาย จนสมควรแก่

เวลาแลว้ลงจากอุทยาน 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไหโ่หลวโกว พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมววิทวิทัศน์ 2 

ขา้ง อย่างเพลดิเพลนิอาท ิความเป็นอยู่วถิชีวีติของชาวบา้นชนกลุ่มนอ้ยทีป่ลูกพืช 

เกษตรกรรม นานาชนดิๆ ไร่อันกวา้งใหญ่  เทอืกเขา ธารน ้า ฯลฯ 

ใชเ้วลำ

ประมำณ  

2 ช ัว่โมง 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่  CHANGZHENG HOTEL OR SAME  

วนัทีส่ ี ่          อุทยำนไหโ่หลวโกว-ธำรน ำ้แข็งกำรเ์ซยี-ไหโ่หลวโกว-หยำ่อนั 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าท่านเขา้   อุทยำนธำรน ำ้แข็งไหโ่หลวโกว    เมื่อเขา้เขตอุทยานแลว้ เปลีย่นน่ัง

รถภายใน อุทยานเพื่อไปขึน้กระเชา้ไฟฟ้าทันสมัยสูย่อดเขา ชม ธำรน ำ้แข็งกำรเ์ซยี 

ขนาดใหญ่ที่สะสมตัวมานับพันปี ไหลเป็นธารยาว 14.7 กโิลเมตร สูง 3 ชัน้ ชัน้สูง

ที่สุดอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 6,750 เมตร  แต่เราจะขึน้ไปที่ความสูง 2,850 เมตร 

นอกจากธารน ้าแข็งแลว้  ทีน่ี่ยังมีผืนน ้าตกทีเ่ป็นน ้าแข็งใหญ่โตมหมึาหลายแห่ง ชาย

ขอบของธารน ้าแข็งบางสว่นล ้าเขา้ไปจรดแนวชายป่า  เกดิเป็นทัศนียภาพอันงดงาม   

เมื่อธารน ้าแข็งสขีาวสะทอ้นแสงอาทติย์เป็นสเีงนิระยับ ตัดขอบดว้ยป่าไมส้เีขียวสด

ตระการตา แลว้น าทา่นน่ังกระเชา้ลงจากยอดเขา 
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กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหย่ำอนั  พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมววิทวิทัศน์ 2 ขา้ง 

อย่างเพลิดเพลินอาท ิความเป็นอยู่ว ิถีชีว ิตของชาวบา้นชนกลุ่มนอ้ยที่ปลูกพืช 

เกษตรกรรม นานาชนดิๆ ไร่อันกวา้งใหญ่  เทอืกเขา ธารน ้า ฯลฯ 

ใชเ้วลำ

ประมำณ  

4 ช ัว่โมง 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่  HONGZHU HOTEL OR SAME  

วนัทีห่ำ้        หยำ่อนั-เฉงิต-ูถนนคนเดนิซุนซลีู-่รำ้นผำ้ไหม-รำ้นยำงพำรำ-ศำลเจำ้สำมกก๊- 

                  โชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉนิตู  จากนัน้พาท่านชอ้ปป้ิงต่อทีย่่าน ถนนคนเดนิ

ชวนซลีู ่ซ ึง่เป็นย่านวัยรุ่น และขายสนิคา้ทีท่ันสมัยเป็นถนนทีปิ่ดไม่ไหร้ถสามารถวิง่

ผ่านได ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง และถา่ยรูปตามอัธยาศยั  น าท่านเลือกซื้อ ผำ้ไหม 

สนิคา้อันเลือ่งชือ่ของจีน เป็นของฝากคนทางบา้น จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงถนนคน

เดนิ ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากคนทางบา้นเป็นทีร่ะลกึ 

ใชเ้วลำ

ประมำณ  

2 -3 ช ัว่โมง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย ทา่นสุ ่รำ้นยำงพำรำ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เพือ่สขุภาพ น าทา่นชม ศำลเจำ้สำม

ก๊ก หรือ อู๋โหวฉือ ซึ่งสรา้งข ึ้นโดยพระราชบัญญัต ิของพระมหากษัตริย์ แห่ง 

อาณาจักรเฉงิ ปลายรราชวงศจ์ิน๋ ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแลว้ ชม สสุานเล่าป่ี และ

รูปปั้นจากภาพยนตรเ์รือ่งดงั เชน่ เลา่ป่ี, ขงเบง้, กวนอู, เตยีวหุย และสบิสีท่หารเอก 

14 เสนาบดเีอก ซึง่ศาลเจา้นี้มเีนื้อทีก่วา้งมากถงึ 3,700 ตารางเมตร 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 ชม กำรแสดงโชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชมการเปลีย่น

หนา้กากภายในเสีย้ววนิาท ี โดยทีไ่ม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงทีส่งวน และ

สบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชัว่อายุคน ไม่ถา่ยทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

 

พกัที ่  ACME HOTEL OR SAME  

วนัทีห่ก         รำ้นนวดฝ่ำเทำ้-ถนนคนเดนิจ ิง่หลี-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าท่านชม ศูนยว์จิยัแพทยแ์ผนโบรำณ นวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพ ผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใคร จากนัน้น าท่าน ถนนโบรำณจนิลี ่

เป็นถนนคนเดนิที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีสนิคา้ต่างๆขาย

มากมาย 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
อำหำร

สมนุไพร 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ  

15.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ TG619   

17.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนำมบนิสุวรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 

ทำ่น 

รำคำเด็ก(ไมม่ ี

เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

วนัที ่1-6, 19-24 ธ.ค. 60 28,900 27,900 26,900 6,000 

วนัที ่27 ธ.ค. 60 -1 ม.ค. 61 30,900 29,900 28,900 6,000 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  

ทำ่นละ 120 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้(ขอควำมรว่มมอืลกูคำ้ทกุทำ่นแชเ่ทำ้), 

ไขม่กุ, รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บั

นกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของ

ลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

เพือ่เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด 

ทำงบรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
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   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

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. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 

เพ ิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 

- 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 30 กโิลกรมั/ทำ่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ
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ก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และคนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทำงท ัง้หมด  6 วนั 

จำ่ยทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่รับผิดชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวร์อื่น

ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง

พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งค่ำบรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำง

บรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน/คน/วนั 

11.ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ ม ิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

** ยืน่วซีำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดงันี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 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 ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจบุัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ให้

ขอ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงบักำรออกวซี่ำ เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่ง

นอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / 

ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้ง

อยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก

http://www.consular.go.th/
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อย่างนอ้ย 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(รับรองตราประทบัรา้นที่

แปล) 

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  

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(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)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ 

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้

ในอนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพ ิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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ทวัร์จีนทุกเดอืน 2560-2561  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  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง กรอกขอ้มูลใหค้รบโดยเฉพำะเบอร ์

ตดิตอ่  เเละกรณีท ำลกูคำ้ธุรกจิสว่นตวักรุณำระบใุหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

https://goo.gl/lG2dy6
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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สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

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

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

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

ภำย ใน  1  ปี  ท่ ำ น เ ค ย เ ด ินท ำ ง ไ ปต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศห รือ ไ ม่      ไ ม่ เ ค ย       เ ค ย   โ ป รด ร ะ บุ

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

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 ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 


