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ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที่ 14-18, 21-25 ม.ิย. 60 รำคำ 22,900.- 
 วนัที่ 5-9,12-16, 19-23, 26-30  ก.ค. 60 รำคำ 22,900.- 
 วนัที่ 9-13 ส.ค. 60 (วนัแม)่ รำคำ 24,900.- 
 วนัที่ 23-27 ส.ค. / 28 ส.ค. – 1 ก.ย.  60 รำคำ 22,900.- 

 
หมำยเหตุ : ณ วนัเดนิทำง ถ ำ้ฝูหยงตง้มปีระกำศปิดปรบัปรุงหรอือื่นๆ   กรุ๊ปเดนิทำงในเวลำดงักล่ำว  

ทำงบรษิทัขอสงวนสิทิเ์ปลี่ยนเป็น เทีย่วชมเขำนำงฟ้ำ(รวมรถรำง) + วดัฮวำเหยยีนแทน 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-ฉงชิง่-อู่หลง  ✈ O 

CHENJIA GARDEN  

HOTEL or SAME 

2 
อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค(์รวมรถแบตเตอรี)่-ระเบยีงแกว้

อู่หลง-ชมโชว ์IMPRESSION WULONG 
O O O 

CHENJIA GARDEN  

HOTEL or SAME 

3 
ถ ้าฝูหยงตง้-ฉงชิง่-สวนเอ๋อหลงิ-หมู่บา้นโบราณฉอืชโีข่ว-

ล่องเรอืแม่น ้าแยงซเีกยีง 
O O O 

WELL HOTEL  or  

SAME 

4 
ฉงชิง่-ตา้จู่-เมอืงโบราณชางโจว-ผาหนิแกะสลักทีเ่ป่าติง่-ฉงชิง่-

ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย 
O O O 

WELL HOTEL  or  

SAME 

บนิตรง ฉงชิง่ อูห่ลง ตำ้จู ๋ 
โชว ์IMPRESSION WULONG  5 วนั 4 คนื 

โดยสำยกำรบนิไทยสไมล ์ 
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5 หงหยาตง้-ฉงชิง่-กรุงเทพฯ O O ✈  

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อูห่ลง 

08.30 น. พรอ้มกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

ประต ู4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสไมล์ (WE) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทาง

ใหกั้บทกุทา่น 

 

11.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิ่ง โดยเทีย่วบนิที ่WE684   

15.15 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนเมอืงฉงชิ่ง ตั ้งอยูภ่าคตะวันตกของประเทศจีน 

ซึง่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ป ุ่ น

รุกรานประเทศจีน แตเ่ดมินั้นฉงชิง่เป็นเมืองเอกทีข่ ึน้กับมณฑลซือ่ชวน ตอ่มา

เมื่อวันที ่14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิ่ง

เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ข ึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง 

จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหานครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของ

การคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยู่ทางทิศตะวันตก หลังผา่น

พธิีตรวจคนเขา้เมือง น าทา่นออกเดนิทางจากเมืองฉงชิง่ ส ู ่เมอืงอูห่ลง  

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ  

3 ช.ม. 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที่ CHENJIA GARDEC HOTEL OR SAME  อู่หลง 

วนัที่สอง อูห่ลง-หลุมฟ้ำสำมสะพำนสวรรค(์รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบยีงแกว้อูห่ลง-ชมโชว ์

IMPRESSION WULONG 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  

 น าทา่นชม อุทยำนแหง่ชำติหลุมฟ้ำ-สะพำนสวรรค ์(มรดกโลก) แหล่ง

ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิหลง่ใหม่ลา่สดุทีไ่ดรั้บการรับรองจากยเูนสโก ้ใหเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 อุทยานหลมุฟ้า-สะพานสวรรคเ์คยเป็น

สถานีมา้เร็วในสมัยถัง และแหง่นี้เกดิจากการยบุตัวของเปลือกโลกกลายเป็น

หลมุธรรมชาตขินาดใหญ ่หลังจากนั้นน าทา่น โดยสำรลิฟท์แกว้ ลงไปสูหุ่บ

เหวเบื้องลา่งที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลว้จะพบกับ

เสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์

(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติทีใ่หญ่ที่สดุในเอเชีย) ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน 

แห่งแรกคอืสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุ

ออกไปคลา้ยกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ 

สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ที่

สามคอื สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นที่แคบทีส่ ุด แสง

ผา่นเขา้ไปนอ้ย ท าใหด้คู ่อนขา้งมืดด า นอกจากนี้ยังสรา้งจ าลองเพือ่ใชเ้ป็น

ฉากส าคัญของภาพยนตร์จ ีน เรื่องศกึโคน่บัลลังก์วังทอง ของผูก้ ากับชื่อดัง 

จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชัน้น า คอื โจว เหวิน ฟะ เจย ์โชว์ และกงลี ่

อิสระถา่ยภาพความงามทางธรรมชาตติามอัธยาศัย 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย หลังจากนั้น น าท่านพิส ูจน์ความกลา้กับ ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผา้หุม้  
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รองเทา้) เป็นสะพานทีม่ีพืน้ทีห่นา้กวา้งทีก่วา้งทีส่ดุในโลก จดุชมวิวแหง่นี้เป็น

หนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร  สว่นทีย่ ืน่ออกจากหนา้ผา 11 เมตร  

ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั ้งจากดา้นล่างของหนา้ผาสูง 280 เมตร 

วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ทา่น   

ถอืไดว้่าเป็นจดุชมวิวสะพานแกว้ทีต่ดิอันดับแผน่กระจกกวา้งทีส่ดุในโลก  

(หากกรุ๊ ปที่เด ินทางในช่วงเวลาที่มีการปิดปรับปรุง เพื่อยกระดับความ

ปลอดภัยใหม้ากยิง่ข ึน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเขา้ชม) 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่นชมโชว์ IMPRESSION WULONG ผลงานของผูก้ ากับจางอวี้โหมว 

ซึง่เนรมิตหบุเขาของเมืองอู่หลงใหเ้ป็นฉาก โดยบอกเล่าเรื่องราววิถชี ีวิตและ

ประวัตศาสตร์ของผูค้นเมืองฉงชิ่ง ผา่นการแสดงโชว์ มีผูแ้สดงกว่า 500 คน

และชมระบบแสง ส ีเสยีง อันยิง่ใหญ ่ตระการตา 

 

พกัที่   CHENJIA GARDEC HOTEL OR SAME อูห่ลง 

วนัที่สำม       ถ ำ้ฝูหยงตง้-ฉงชิ่ง-สวนเออ๋หลงิ-หมูบ่ำ้นโบรำณฉือชีโขว่-ลอ่งเรอืแมน่ ำ้แยงซเีกยีง 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  

 จากนั้นน าทา่นชม ถ ำ้ฝูหยงตง้  (มรดกโลก) ไดช้ื่อว่าเป็นถ ้าที่สวยที่สดุอีก

แหง่หนึ่งของจนี คน้พบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ ้าหนิปนูอายกุว่า 

1.2 ลา้นปี มีพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กิโลเมตร 

กวา้ง 50 เมตร อุณหภมูิเฉลี่ยภายในถ ้าประมาณ 16 องศาเซลเซยีส โดยมี

หอ้งโถงหลักพืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตารางเมตร ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ

เดนิเทีย่วชมความงดงามทางธรรมชาตทิีเ่ต็มไปดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยในรูปตา่งๆ 

ตามแตจ่ ินตนาการของแตล่ะคน เชน่ ม่านน ้าตก ธง ผลองุ่น ปะการังใตท้ะเล 

เสน้ผม เข็ม ซึง่มีการจัดแสงสีภายในถ ้าช่วยเพิม่ความงดงามยิง่นัก และน า

ทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉงชิ่ง 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

3  ช.ม. 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าท่านชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตั ้งอยูเ่ขตหวีจง ซึง่อยู่แถบแม่น ้าแยงซีเกยีง และ

ขนาบดว้ยเจียงหลิง เด ิมมีชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตัง้อยูช่ ่อง

แคบเขาซันหลิง่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนคอหา่น จงึไดถู้กขนานนามว่า “สวนเอ๋

อหลิง่”(สวนคอหา่น) และถือไดว้่าเป็นชอ่งแคบที่มีระยะใกลน้ครฉงชิ่งมาก

ทีส่ดุ ภายในบริเวณสวนประกอบดว้ยสะพานเชอืก ศาลาชมวิว ฯลฯ  อีกทัง้ยัง

มีบรรยากาศทีร่่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับ

ทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิง่ น าทา่นชม หมูบ่ำ้นโบรำณฉือชี่โขว่ เป็นหมู่บา้น

ทีม่ีชนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชื้อชาตอิาศัยอยู่ อาคารบา้นเรือนภายใน

หมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้อิสระใหท้า่นสัมผัสกลิน่อาย

ยอ้นยคุสมัยราชวงศซ์ง่ หมิง ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรือของฝาก 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่น ลอ่งเรอืชมควำมงำมแมน่ ำ้แยงซเีกยีง และแม่น ้าเจยีหลงิ   

พกัที่   WELL HOTEL OR SAME ฉงชิ่ง 

วนัที่สี ่     ฉงชิ่ง-ตำ้จู-่เมอืงโบรำณชำงโจว-ผำหนิแกะสลกัที่เป่ำติง่-ฉงชิ่ง-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่ำงเปย 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  
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 จากนั้นเดนิทางไปยัง เมอืงตำ้จู ๋ในนครฉงชิง่ ซึง่อยูต่ดิกับมณฑลเสฉวน นคร

ฉงชิง่เป็นเมืองใหญ ่1 ใน 4 ของประเทศจนี ที่มีฐานะเทยีบเท่ามณฑล (อีก 3 

นครคอื ปักกิง่ เทยีนจนิ และเซี่ยงไฮ ้) เป็นเมืองทา่ริมแม่น ้าแยงซเีกียงมาแต่

โบราณ ตัวเมืองตัง้อยูร่ะหว่างแม่น ้าแยงซี และแม่น ้าเจยีหลงิเจยีง ถกูขนาน

นามว่า เมืองภเูขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจบัุนเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก 

เดนิทางถงึเมืองตา้จู ๋ซึง่อยูห่า่งจากนครฉงชิง่ประมาณ 160 กโิลเมตร มีสมญา

นามว่า “บา้นเกดิแห่งหนิแกะสลัก” ท่ัวทั้งเมืองมีศลิปะรูปป้ันหนิแกะสลักกว่า 

50,000 ชิน้ จารึกค าสอนภาษาจนีถงึ 100,000 ชิน้ กระจายกันอยูบ่นหนา้ผาก

ว่า 75 จดุ ในบริเวณ 5 ภเูขา คอื เป่าติง่ซาน เป่ยซาน หนันซาน สอืเหมินซาน 

และสอืจว้นซาน  น าทา่นเขา้ชมและอิสระช็อปป้ิง เมอืงโบรำณชำงโจว   

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 

2 ช.ม. 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าทา่นชม ผำหนิแกะสลกัตำ้จู ๋(มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี)่ ไดรั้บการ

จัดเขา้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยเูนสโกใ้นปี  ค.ศ.1999   งานหิน

แกะสลักของตา้จู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ลว้นแลว้แต่น าเสนอ

เรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน หลักธรรมลัทธิเต ๋า และปรัชญาค า

สอนของขงจื๊ อทีช่าวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุม่งานหนิแกะสลักทาง

พระพทุธศาสนาทีม่ีช ือ่เสยีง 1 ใน 4 แหง่ของจนี คือ ถ ้าผาโม่เกาค ูทีเ่มืองตุน

หวง มณฑลกานซ ูถ ้าพระพทุธหลงเหมินทีล่ั่วหยาง และถ ้าผาหยนุกัง ทีต่า้ถง 

มณฑลซานซี ซึง่ 3 แหง่นั้นเป็นศลิปะถ ้าสมัยเริ่มตน้ของจนี สว่นตา้จูเ๋ป็นงาน

ศลิปะถ ้ายคุหลัง (คริสตศ์ตวรรษที ่9-13) ทีม่ีความอ่อนชอ้ยงดงาม น าทา่นชม

ความงดงาม  งานศิล ป์หินแกะสลักที่เขาเป่าติ่งซาน  มีความสูงเหนือ

ระดับน ้าทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุม่รูปสลักพระพทุธรูป 13 กลุม่ ซึง่

มีรูปสลักอยูก่ว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหนา้ผากว่า  500 เมตร ซึ่ง

ทัง้หมดเป็นรูปแบบศลิปะการแกะสลักหนิสมัยราชวงศ์ซ่ง เชน่ พระพุทธเจา้

ปางปรินิพพาน รูปสลักเจา้แม่กวนอิมพันมือ วัฏสังสาร หรือวงเวียนชวีิต พระศรี

อาริยเมตไตรย อิสระเทีย่วชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  ได ้

เวลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงฉงชิ่ง และน าทา่นเดนิทางไปยัง ถนน

คนเดนิเจีย่ฟ่ำงเปย ตัง้อยูบ่ริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ

ชัยชนะในการท าสงครามกับญีป่ ุ่ น แต่ปัจจบัุนกลายเป็นศนูย์กลางทางการคา้

ขนาดใหญใ่จกลางเมือง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 3,000 รา้น ซึ่งมีทัง้อาหาร ช ้

อปป้ิงมอลลข์นาดใหญ ่อิสระเดนิชมและชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เป็ดปักกิง่ 

พกัที่ WELL HOTEL OR SAME ฉงชิ่ง 

วนัที่หำ้        หงหยำตง้-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  

 น าทา่นสู ่หงหยำตง้ อาคารขนาดใหญส่รา้งอยูบ่นภเูขา ขนานไปกับแม่น ้าเจยี
หลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพืน้เมือง 
รา้นน ้ าชา โรงละคร ซึ่งลว้นแล ว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณให ้
อารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่า 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   สุก้ีหมอ้ไฟฉงช ิง่ 

 ถงึเวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  
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16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ WE685   

18.30 น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ  

 

************************************************ 

 
โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก(มี

เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 

ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไม่มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น 

พกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่  14-18, 21-25 ม.ิย. 60 22,900 22,900 22,900 5,000 

วนัที่ 5-9,12-16,19-23, 26-30 ก.ค. 60 22,900 22,900 22,900 5,000 

วนัที่ 9-13 ส.ค. 60 (วนัแม)่ 24,900 24,900 24,900 5,000 

วนัที่ 23-27 ส.ค.  /28 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 22,900 22,900 22,900 5,000 

 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  

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

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 
 

 
ไม่มรีำคำจอยแลนด ์/ ไม่มรีำคำเด็ก 

 
 

หมำยเหตุ 

ใชว้ซี่ำกรุ๊ป  VISA GROUP  เอกสำรตอ้งไดก้อ่นล่วงหนำ้ 15 วนั ไมเ่สียคำ่วซี่ำ หำกไดเ้อกสำรหลงั 15 วนั

กอ่นเดนิทำง เสียคำ่วซี่ำเพิม่ 500 บำท     กรณีทีลู่กคำ้มวีซี่ำจนีอยูแ่ลว้ หรอื ยืน่เอง หกัคนื 1,000 บำท  
 หำกทำงเมอืงจนีมกีำรประกำศยกเลิกวซี่ำกรุ๊ป ไมว่ำ่ดว้ยสำเหตุใดๆท ัง้สิ้น ท ำใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซี่ำกรุ๊ปได ้  
ทำงบรบิทัขอสวงนสิทธิ ์เก็บคำ่วซี่ำเพิม่ 500 บำท/ทำ่น จำกรำคำทวัร  ์
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เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจ้ำหนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษิทั

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลิกและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

   4.1แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์  

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6. ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีวซ่ีากรุ๊ป 
• เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีาจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทาง
ครัง้อ ืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
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• กรณีท ีลู่กคา้มวีซ่ีาจนีอยู่แลว้ หรอื ยื่นเอง หักคนื 1,000 บาท / กรณีตอ้งการยื่นเป็นวซ่ีาเดีย่ว เก็บค่าส่วนต่าง(ปกต ิ
4 วันท าการ) เพิ่มท่านละ 500 บาท  กรณีลูกคา้มวีซ่ีาแลว้  กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได ้   
ทางบรบัิทขอสวงนสทิธิ ์เก็บค่าวซ่ีา(ปกต ิ4 วันท าการ) เพิ่ม 500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร ์
หมายเหตุ : อัตราค่าวซ่ีาดังกล่าว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ 

7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเก ิด

อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั/ทำ่น ส่วนเกนิน ้าหนัก เงือ่นไขตามสายการ

บนิก าหนด 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และคนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทำงท ัง้หมด  5 วนั จำ่ย

ทปิไกด ์50 หยวน คนขบัรถ 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ตอ่คน 
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เอกสำรในกำรยืน่วซี่ำจนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

** ยืน่วซี่ำเดีย่วคำ่บรกิำรดงันี ้** 

-ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,550 บาท  

หมำยเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ี่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย,  

ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ี่ยวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครือ่งบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ท ี่จะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ท ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น

จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านัน้**  

และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่ส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

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

 - กรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท ีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มูลเท็จ อำจมี

กำรระงบักำรออกวซีำ่ เล่มทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทสุ์ม่ตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 
 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลี่ยนระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธิข์องสถำนทูต และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบล่วงหนำ้   
ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ

จนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

10. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม  

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

http://www.consular.go.th/
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2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พื้นหลังขาวเท่านัน้**  

และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่ส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซี่ำดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงล่ำชำ้  

 ยืน่วซี่ำดว่น 2 วนั เสียคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่มสำธำรณรฐั

เช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซ์แลนด ์อิตำลี ลิทวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ 

เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไม่

สำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีน สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรย ืน่ว ีซ่ำโดยไม่แจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้** 
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**สถำนทูตจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซี่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง กรอกขอ้มูลใหค้รบโดยเฉพำะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีท ำลูกคำ้ธุรกจิส่วนตวักรณุำระบุใหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 

 
ชือ่-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

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

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ่) 

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

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

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแล้ว   

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

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

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

 

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

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

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

 

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 
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**  ถำ้เอกสำรส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ท ีน่ ี ้  (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั) 

 

 

 

 


