
 

 

วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (CA472 : 17.55-22.15) X X ✈ 
XIEDU HANGCHEN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี)
ม่ำเส้ียน     

   WESTQIANG HOMELAND  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
เม่ำเส้ียน-อทุยำนแห่งชำติหวงหลง 
(ไม่รวมกระเช้ำขึน้-ลง)-เขตอุทยำน
แห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว     

   JIUYUAN HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว (รถเหมาใน
อุทยาน)-โชว์ทิเบต 

   JIUYUAN HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
จ่ิวจ้ำยโกว-ผ่ำนชมเมืองโบรำณซงพำน 
ผ่ำนชมทะเลสำบเต๋ียซีไห่-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยน
หน้ำกำก 

   XIEDU HANGCHEN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 ถนนโบรำณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 
(CA471 : 14.20-16.40) 

  ✈   

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 180 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกุมภำพนัธ์ – มิถุนำยน 2563 



 

วันแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

15.00 น.  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 

17.55 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 472 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.15 น.      เดินทางถึง สนำมบินซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ที่สุดของประเทศจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่พกั 
    พักที่ XIEDU HANGCHEN HOTELหรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่สอง เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี)-เม่ำเส้ียน   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี) ที่น่ีมีหมีแพนดา้กว่า 20 ตวั หมีแพนดา้เป็น
สัตวส์งวนหายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งทอ้งมี
เพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด 
อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นส่ือการผูกมิตรไมตรีกบัประเทศต่างๆ  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่ำย              น าท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ำเส้ียน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) ชุมชนของชาติเชียง ในเขต

ปกครองตนเองของชาวอาปาสองขา้งทางที่ผ่านไปจะราย ลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงตระหง่านและทิวทศัน์
ที่งดงามตลอดสองขา้งทาง 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
   พักที่ WESTQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วันที่สำม เม่ำเส้ียน-อุทยำนแห่งชำติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้ำขึน้-ลง)-เขตอุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว     

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติหวงหลง แหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 

3 ช่ัวโมง)  
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติหวงหลง น าท่านชมความงามของอุทยานที่มีล  าธารน ้าไหลมาจาก

ยอดเขาที่ถูกปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ซ่ึงเป็นสายน ้าที่มีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่ที่ราบ



 

ก่อเกิดเป็นแอ่งน ้ าขนาดใหญ่นอ้ย ท าให้หินปูนตกตะกอนเกาะตวักนัเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น ้ า
ใสเรียบเหมือนกระจกที่สะทอ้นภาพทอ้งฟ้า ภูเขาและตน้ไม ้(เดินทำงเท้ำตำมเส้นทำงที่ทำงอุทยำน
สร้ำงไว้ ไม่รวมกระเช้ำขึน้–ลง) 
*** ในกรณีที่ชม   อุทยำนแห่งชำติหวงหลงไม่ได้ เน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย ทำงบริษัท
ขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็น น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนโหมวหนีโกว ต้ังอยู่ทำงตะวันตกของอ ำเภอซง
พำน ภำยในหมู่บ้ำนโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจำกระดับน ้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่
สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศำ องค์ประกอบส ำคัญของทิวทัศน์คือ 
ภูเขำ ถ ำ้ ป่ำ ทะเลสำบ ทะเลสำบใหญ่น้อยมีควำมงดงำมสำมำรถที่จะประชันกับจ่ิวจ้ำยโกวได้ ส่วน
น ้ำตกก็สำมำรถประชันกับหวงหลงได้***    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขตอุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง)  ผ่าน

เส้นทางที่ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะทอ้นกบัแสงพระอาทิตย ์ทศันียภาพของล า
น ้าหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นทางคดโคง้ไปตามขุนเขาและโตรก
ผา ซ่ึงเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางส าคญัในสมยัโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศตัรูใช้รุกราน เสฉวน ตั้งแต่
รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเ้จียงซาน ที่ระดบัความสูง 4,200 
เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดบัลง และเลี้ยวลดไปตามทาง 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   พักที่ JIUYUAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่ส่ี   อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว (รถเหมำในอุทยำน)-โชว์ทิเบต 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว (รถเหมำในอุทยำน)  
หมำยเหตุ กรณีรถเหมำในอุทยำนจ ำนวนผู้ ร่วมเดินทำงในคณะทัวร์ต้องไม่น้อยกว่ำ 15 ท่ำน หำกผู้
เดินทำงไม่ครบ 15 ท่ำน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นรถเวียนในอุทยำน และไม่คืนค่ำบริกำรใดๆทั้งส้ิน)   
เพื่อชม แหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ ธารสวรรค์ “จ่ิวจา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยู่ที่ อ  าเภอหนานปิง อยู่ทาง
เหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสู่งกว่าระดบัน ้ าทะเล
ถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผสักบัความงาม ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษ์
ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้
เนรมิตประดุจดัง่แดนสวรรค ์อุทยานจ่ิวจา้ยโกวไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเน้ือที่ 
40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเกา้หมู่บา้น ฉะนั้นจึงไดช่ื้อว่า จ่ิวจา้ยโกว มีแม่น ้ าล าธาร มี
ทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซ่ึงชาวทอ้งถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น ้ าในทะเลสาบใส



 

สะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม 
สัมผสัธรรมชาติบริสุทธ์ิที่ไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ถูกท าลายดว้ยน ้ ามือมนุษย ์ซ่ึง
ทุกสถานที่ลว้นเป็นความงามที่ธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวไ้ดด้ัง่ภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวี
ทั้งหลาย น าท่านชมความงาม เร่ิมตั้งแต่ น ้ำตกโน่ย่ือหล่ำง สูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,365 เมตร กวา้ง 
320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน ้ าตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจ่ิวจ้ายโกว และกว้างที่สุดใน
ประเทศจีน จากนั้นชม หมู่ทะเลสำบซู่เจิ้น ให้ท่านได้อิสระกบัการบนัทึกถ่ายภาพและด่ืมด ่ากบั
ธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามไดอ้ยา่งเต็มที่ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภำยในอุทยำน 
บ่ำย  น าท่านชม ทะเลสำบมังกรคู่ ซ่ึงช่ือของทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปูนกน้ทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือน

มังกรสองตัว จากนั้นน าท่านชม ทะเลสำบยำว ใหญ่ที่สุดในจ่ิวจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่
ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสำบห้ำสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน ้ า
แปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตยต์กกระทบพ้ืนน ้า สีของน ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็น
สีรุ้งดูงดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (การเที่ยวชมภายในอุทยานจ่ิวจ้ายโกว ทางอุทยานมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน 

ดังนั้นการชมธรรมชาติได้มากน้อยขึน้อยู่กับความว่องไวของคณะทัวร์ และจ านวนนักท่องเที่ยวใน
วันนั้นๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดมีการจ ากัดเวลา และบางจุดอาจจะปิดไม่ให้เข้าชม ไม่ว่าด้วย



 

เหตุผลใดๆทั้งส้ิน บริษัทของสงวนสิทธ์ิไม่คืนคืนเงินใดๆในกรณีที่คณะไม่สารมารถเข้าชมครบทุก
จุด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

   ***โปรดอ่ำนรำยละเอียดตรงน้ี !! เน่ืองจากอุทยานจ่ิวจา้ยโกว ไดป้ระกาศเปิดอยา่งเป็น
ทางการในวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ท่ีผ่านมา และไดม้ีมาตรการในการจ ากดัจ านวนเขา้ชม
ของนักท่องเท่ียวในแต่ละวนัโดยขึ้นอยู่กับทางอุทยานก าหนด โดยใช้รายช่ือของผู ้
เดินทางตามหน้าพาสปอร์ตในการจองตั๋วเข้าชมอุทยานเท่านั้ น เมื่อท าการจองตั๋ว
เรียบร้อยแล้วต้องช าระเงินทนัทีและไม่สามารถแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใดๆได้
ทั้งส้ิน หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นบางประการ หรือมีประกาศของทางอุทยานโดยยึดถือ
ประกาศของทางอุทยานเป็นส าคญั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโดยท่ี
ไม่ตอ้งแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งส้ิน***   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านชม โชว์ทิเบต การแสดงวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงามตระการตา ในโรงละครที่ตกแต่งดว้ย

แสงสีในแบบทิเบต  
พักที่ JIUYUAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่ห้ำ จ่ิวจ้ำยโกว-ผ่ำนชมเมืองโบรำณซงพำน-ผ่ำนชมทะเลสำบเต๋ียซีไห่-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8 ช่ัวโมง)  ระหว่างทาง ผ่ำนชม เมือง
โบรำณซงพำน ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติและความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซ่ือ สมยัเมื่อ 70 
ปีที่แลว้ไดเ้กิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญา้อนัสวยงามเพื่อเป็น
การระลึกถึงทหารจีนแดง ระหว่างทาง ผ่ำนชม ทะเลสำบเต๋ียซีไห่  ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่มีผิวน ้ า
ราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามต านานที่เล่าขานกนัมาว่า ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากแผ่นดินไหว ท า
ให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอนัตธานหายไปทนัที และความงามที่เห็นอยู่น้ีเป็นความงามที่เกิดจาก
ความหายนะ   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางต่อกลบัสู่ เมืองเฉิงตู ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติสองขา้งทางที่

งดงาม  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

น าท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเส้ียววินาที โดยที่ไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    พักที่ XIEDU HANGCHEN HOTELหรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่หก             ถนนโบรำณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมยัโบราณ
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
14.20 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA471 

(บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
16.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 

 

ทัวร์คุณธรรม จ่ิวจ้ำยโกว...ดอกแก้ว 
2 มรดกโลก จ่ิวจ้ำยโกว หวงหลง หมีแพนด้ำ เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA) 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วันที่ 21-26 กุมภำพันธ์ 2563 24,999 บำท 24,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 11-16 มีนำคม 2563  24,999 บำท 24,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 26-31 มีนำคม 2563  24,999 บำท 24,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 4-9 เมษำยน 2563 **วันจักรี** 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 10-15 เมษำยน 2563 **สงกรำนต์** 31,999 บำท 31,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 12-17 เมษำยน 2563 **สงกรำนต์** 31,999 บำท 31,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 13-18 เมษำยน 2563 **สงกรำนต์** 31,999 บำท 31,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 



 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ต๋ัวเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลือกที่นั่งล่วงหน้ำได้  (ท่ำนจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่ำนั้น) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 18 ธ.ค. 62 เป็นเงิน 5,400 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม 1,125 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายสูุงกว่า 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ียอ่ม
อยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 

วันที่ 17-22 เมษำยน 2563 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 24-29 เมษำยน 2563 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 1-6 พฤษภำคม 2563**วันแรงงำน** 26,999 บำท 26,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 29 พฤษภำคม – 3 มิถุนำยน 2563 26,999 บำท 26,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 26 มิถุนำยน – 1 กรกฎำคม 2563 26,999 บำท 26,999 บำท 4,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 



 

4. ค่ำภำษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กบับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง
ส ำเนำหนังสือเดินทำง ให้กบัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนำดของกรุ๊ปไซค์ จ ำนวนผู้
เดินทำงอำจมีกำรปรับเพิ่มขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 



 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง อำทิเช่น ค่ำบริกำรในกำรย่ืนขอวีซ่ำ(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ำมัดจ ำต๋ัว
เคร่ืองบิน หรือ ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินและภำษีสนำมบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงค่ำทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญ
หำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง)  
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแว่นสีด า, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน ห้ามผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  



 

**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการย่ืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  



 

2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บย่ืนวีซ่าที่ศูนยย่ื์นวีซ่าจีนในวนัยื่นวีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการย่ืนวีซ่า 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย่ื์นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์  

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลัก ** 
        
 
 

 
 

 



 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
กรณีปัจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถำนทีท่ ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัว
ท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด        


