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ก ำหนดวนัเดนิทำง:    14 - 19 ก.ค.60 18,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:    18-23 ส.ค. 60 18,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:    01-06 / 15-20 ก.ย. 60/18-23 ต.ค. 60 18,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:    04-09 ต.ค. 60 22,900.- 
โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-กุย้หลนิ  ✈ O 
GERDEN 

HOLIDAY HOTEL 

2 กุย้หลนิ-หลงเซิน่-นาขัน้บันไดหลงจี๋-รา้นนวดเทา้(บัวหมิะ) O O O GERDEN 

กุย้หลนิ หลงเซิน่ หยำงซ ัว่ โชวด์รมีไลน ์
6 วนั 5 คนื (CZ)  

โดยสำยกำรบนิไชนำ่ เซำทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์
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HOLIDAY HOTEL 

3 
กุย้หลนิ-หยางซ่ัว-ถ ้าเงิน-ล่องเรอืแม่น ้าหลเีจยีง(ครึ่งสาย) 

รา้นผา้ไหม-ชอ้ปป้ิงถนนฝร่ัง 
O O O 

NEW CENTURY 
HOTEL 

4 

หยางซ่ัว - กุย้หลนิ – รา้นหยก - ประตูโบราณกูหนานเหมนิ อสิระช ้

อปป้ิงถนนคนเดนิหรอืเมอืงย่านการคา้จ าลองสมัยราชวงศห์มงิ -โชว ์

ELEPHANT LEGEND - ชมเจดยี์เงนิเจดยี์ทอง(ชมดา้นนอก) 

O O O 
GERDEN 

HOLIDAY HOTEL 

5 
กุย้หลนิ - กระเชา้เขาเหยาซาน – รา้นใบชา - เมอืงจ าลองซ่ง 

รา้นใยไผ่ - ชมโชวด์รมีไลค ์ (DREAM LIKE LIJIANG) 
O O O 

GERDEN 
HOLIDAY HOTEL 

6 กุย้หลนิ-กรุงเทพฯ O ✈  
 
 
 

วนัแรก  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ- กุย้หลนิ 

10.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ  

ช ัน้ 4 ประตู 9  เคาน์เตอร ์U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 

(CZ)โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน  

 

13.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงกุย้หลิน เมอืงท่องเท ีย่วท ีม่ชีือ่เสยีงของมณฑลกวางส ี 

โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เท ีย่วบนิที ่CZ6100 

*แวะพกัทีส่นำมบนิอู๋ซู เมอืงหนำนหนิง พรอ้มท ำพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง

จำกน ัน้กลบัขึน้เครือ่งเดนิทำงตอ่สู่เมอืงกุย้หลิน* 

 

ผ่านขัน้ตอน ใช ้

เวลา 30 นำท ี

18.10 น. 
 

 

เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลิน ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกว่างซ ีมณฑลทาง

ภาคใตข้องประเทศจนี ซึง่มพีื้นท ีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใต ้

ตดิกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือตดิกับกุย้โจว ทางตะวันออกเฉยีงเหนือตดิกับ

หูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ิดกับกว่างตง ทางใตต้ดิกับอ่าวตังเกีย๋ และทาง

ตะวันตกเฉยีงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพื้นท ีเ่ป็นที่ราบแอ่งกระทะ และ

เทอืกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคีย้วตดิต่อกัน เท ือกเขาส าคัญ ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมิง

ซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหนิปูนขาวทีค่รอบคลุมพื้นท ีค่รึง่หนึง่ของประเทศ ดว้ย

เหตุนีเ้องจงึมถี ้าหนิปูนอยู่มากมาย น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร   

พกัที ่ GERDEN HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สอง        กุย้หลนิ - หลงเซิน่ - นำข ัน้บนัไดหลงจี ๋- รำ้นนวดเท้ำ(บวัหมิะ) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 น าทุกท่านเดนิทางสู่ อ ำเภอหลงเซิ่น เมอืงทีอุ่ดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิ

ป่าไม  ้แร่ธาตุ เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นที่มชีื่อเสียงแห่งหนึ่ง อีกทั ้งยังเป็นศูนย์รวม

วัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าเยา้ น าท่านชม นำข ัน้บนัไดหลงจี ๋

หรอืสันหลังมังกร นาขัน้บันไดทีแ่ลดูเหมอืนกับมังกรเลือ้ยรอบเนนิเขา ตัง้อยู่ในทศิ

ตะวันออกเฉยีงใตข้องอ าเภอหลงจี ๋แถบหมู่บา้นเหอผงิ เนือ่งจากบรเิวณนัน้ไม่ม ี

พื้นท ีร่าบ ชาวบา้นจงึท านาบนภูเขาในลักษณะขัน้บันได โดยไล่ตัง้แต่ตนีเขาจนถงึ

ใชเ้วลำ

เดนิทำง  

2 ช ัว่โมง 
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ยอดเขา เนนิเขาเตีย้ก็ดูเหมือนกับขดกน้หอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมอืนเจดยี์ แต่ละ

ขัน้แต่ละชัน้ สลับซอ้นเรยีงกันสูงขึน้เรือ่ยๆ ช่างอัศจรรย์ยิ่ง  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

บำ่ย เดนิทางกลับสู่ เมอืงกุย้หลิน แหล่งท่องเท ีย่วทางธรรมชาตทิ ีม่ชีื่อเสยีงมณฑล

กวางส ีกุย้หลนิมกีารก่อชัน้ของแผ่นดนิหนิปูนตามธรรมชาต ิซึ่งยังคงด าเนินอยู่

อย่างไม่หยุดยั้ง กุย้หลนิจงึมภูีเขาทีม่รูีปร่างแปลกตาและมถี ้าสวยงาม มแีม่น ้าหลี

เจยีงไหลผ่าน มถี ้าหนิปูนอยู่มากมาย เกดิเป็นภูเขางวงชา้ง เขาฝูปอหรือเขาขาด 

ยังมถี ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุ่ยออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บขนานนามว่า เมอืงแห่ง เขาเขยีว 

น ้าใส ถ ้าแปลก หนิงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ รำ้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จั้กกันดขีอง

คนไทย เมือ่คราวเกดิอุบัตเิหตุรถแก๊สคว ่าท ีถ่นนเพชรบุร ีเมือ่ 24 กันยายน 2533 

ครัง้นั ้น รัฐบาลจนีไดส่้งยาบัวหมิะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้มาช่วยเหลือ

ผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ั่วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจั้กสรรพคุณของบัวหมิะเรือ่ยมา 

พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ ใหท้่านไดช้มการสาธติการนวด

เทา้ ซึ่งเป็นอกีวิธหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด และบ ารุงการไหลเวยีนของ

โลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

ใชเ้วลำ

เดนิทำง 

2 ช ัว่โมง 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร   

พกัที ่ GERDEN HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สำม กุย้หลนิ - หยำงซ ัว่ - ถ ำ้เงนิ - ลอ่งเรอืแมน่ ำ้หลเีจยีง (ครึง่สำย) - รำ้นผ้ำไหม  
  ช้อปป้ิงถนนฝร ัง่ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 เดนิทางสู่ เมืองหยำงซั่ว เมอืงเล็กรมิแม่น ้าหลีเจยีงทีม่ ีทวิทัศน์สวยงามและมี

ประวัติศาสตรย์าวนานกว่า 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ที่นีเ่ป็นที่

โปรดปรานของนักท่องเท ีย่วชาวยุโรปทีน่ยิมขีจั่กรยานชมธรรมชาตบิรสุิทธิ ์เท ีย่ว

ชม ถ ้ำเงนิ เป็นถ ้าท ี่งดงามที่สุด ชมหินงอกหินยอ้ยและม่านหิน มีน ้าตกและ

สายน ้าใสไหลเวียนเขา้สู่ภายในถ ้า ท ีน่ ี่ท่านจะไดช้มปราสาทพระจันทรแ์ละเงา

สะทอ้นในน ้าเปรยีบประดุจกระจกใส ซึง่เป็นสถานทีท่ ี่หาที่ใดเสมอเหมือนได ้

ภายในปราสาทท่านจะไดพ้บเสาซึง่สูงเด่นเป็นสง่า ร่มทีป่ระดับดว้ยไข่มุกอันล ้าค่า 

หนิครสิตัลสะทอ้นแสงระยิบระยับซึง่เป็นทีม่าของชือ่ของถ ้าเงนิ  

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ  

1.30 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร เผอืกครสิตลั 

บำ่ย น าท่าน ล่องเรอืแมน่ ำ้หลี่เจยีง (ครึง่สำย) ชมความงามของแม่น ้าหลีเ่จยีงที่

สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ยนับพันทีม่ ีรูปร่างต่างๆ กันตาม

จนิตนาการต่างๆ ของผูผ่้านชมใหท้่านพิสูจน์ดังค ากล่าวทีว่่า กุย้หลนิเป็นดนิแดน

แห่งขุนเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มแีม่น ้าสวยใสที่สุดในโลก จากนัน้น าท่านชม 

โรงงำนผ้ำไหม ท ี่มชีื่อเสียงทางการผลติและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็น

ประเทศแรกทีรู่จั้กการเลีย้งไหมและพัฒนาคุณสมบัตพิิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ง 

ท่านจะไดช้มวธิกีารสาวเสน้ไหมออกมาเป็นเสน้ใยเสน้เล็กๆ ซึง่มคีวามเหนยีว โดย

ใชท้ัง้แบบเครือ่งจักรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพื่อมาท าไสน้วมผา้

ห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไวส้วยงามมาก มผีลงานศลิปะทีท่ าจากเสน้ไหม 

ดูแลว้รูส้กึเพลนิตาเลยทเีดยีว 

 

 

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร  ปลำแชเ่บยีร ์
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 อสิระใหท้่านเดินเล่นหรือชอ้บป้ิง ถนนฝร ั่งหยงัเหยินเจยี  หรอืถนนคนเดิน

ขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกับถนนขา้วสาร มทีัง้โรงแรม ผับ บาร ์รา้น 

อาหาร และยังมีสินคา้พื้นเมืองวางขายมากชนิด เช่น ผา้ทอที่น ามาท าเป็นปลอกหมอน 

ผา้พันคอ เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหนิแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจีน 

ตวัดลายเป็นรูปเทพเจา้จนี ธรรมชาต ิและสัตวม์งคลต่างๆ หนังสือคตพิจนข์องท่านประธาน 

เหมาเจ๋อตุง อดตีผูน้ าจนี ก็มวีางขายใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชม 

 

พกัที ่ NEW CENTURY  HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สี ่  หยำงซ ัว่ - กุย้หลนิ - รำ้นหยก-อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดนิหรอืเมอืงจ ำลองสมยัรำชวงศ ์

หมงิ - ประตูโบรำณกูหนำนเหมนิ-ชมเจดยี์เงนิ เจดยี์ทอง (ดำ้นนอก)  เขำงวงช้ำง  -    

โชว์ ELEPHANT LEGEND  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 เดนิทางกลับสู่เมืองกุย้หลนิ จากนัน้แวะชม หยก ท ีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของ

ประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอืผเีซียะสัตว์มงคลที่ม ี

ชือ่เสยีง ชมและถ่ำยรูปกบัเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพื่อเป็นสริมิงคล เจดยี์ริม

ทะเลสาบคู่นี ้เจดีย์หนึ่งสรา้งดว้ยทองเหลอืง ถือว่าเป็นเจดยี์ทองเหลืองที่ใหญ่

ทีสุ่ดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สรา้งดว้ยปูนเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิว

ทวิทัศนส์วยงามยิ่งนัก ถอืว่าเป็นจุดชมววิท ีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ  

1.30 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

บำ่ย อสิระใหท้่านชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิเทำ้ “ปู้สงิเจยี” ถนนจงซำน และ  ชอ้ปป้ิง

เมอืงเกำ่สมยัรำชวงศห์มงิ กลางใจเมืองกุย้หลนิตามอัธยาศัย ท่านจะไดพ้บกับ

สนิคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟช่ัน ของทีร่ะลกึท ีต่ลอดจนสินคา้

ต่างๆ หลากหลายชนดิ ทัง้สนิคา้พื้นเมอืงกุย้ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิต่างๆ อาทิ 

ลูกพลับอบแหง้ สม้จี๊ ด เป็นตน้ น าท่านชม ประตูโบรำณกูหนำนเหมิน ตัง้อยู่

บริเวณทะเลสาปหยงหู สรา้งขึน้ครังแรกในสมัยราชวงคถ์ัง อายุโดยประมาณ 

1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจนีกับญีปุ่่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกและ

ชมตน้ไทรพันปี  

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร  ขำหมูร ่ำรวย 

 น าชม เขำงวงชำ้ง สัญลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ ใหท้่านไดถ้่ายรูปดา้นหนา้เขางวงชา้ง 

และชมววิสองฝ่ังแม่น ้าหลเีจยีง ชมโชว ์ELEPHANT LEGEND โดยใชเ้ขางวง 

ชา้งซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกุย้หลนิเป็นฉากในการแสดง บอกเล่าเรือ่งราวเกีย่ว 

กับต านานเทพชา้ง ผสมผสานมัลตมิเีดยี เทคโนโลยี แสง ส ีเสยีง เขา้ดว้ยกัน  

บนเขาเป็นทีตั่ง้ของเจดยี์ทรงแจกัน ท ีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ(ค.ศ.1368-1644) 

ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ีบนเจดยี์ประดษิฐานองคโ์พธสัิตวผู่์เสยีน ซึง่ชาวกุย้หลนิ 

ศรัทธาในความศักดิส์ทิธิ ์ช่วงวันหยุดจงึมคีนมาอธษิฐานขอพรมากมาย   

 

พกัที ่ GERDEN HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่หำ้ กุย้หลนิ - กระเช้ำเขำเหยำซำน - รำ้นใยไผ่ไหม - เมอืงจ ำลองซง่ - รำ้นใบชำ 

  โชว์ดรมีไลคล์ีเ่จยีง (DREAM LIKE LIJIANG) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู่ เขำเหยำซำน ท ีสู่งท ีสุ่ดซึง่อยู่ชานเมอืงกุย้หลนิเพื่อน่ังกระเชา้ 

ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาความสูงประมาณหนึ่งพันสองรอ้ยฟิตอากาศที่นี้จะหนาวเย็น
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ตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนยีภาพทั่วเมืองกุย้หลนิอันสวยงามยิ่งกลุ่มเขา

บางลูกแลดูคลา้ยพระพุทธไสยาสนแ์ม่น ้าหลีเ่จยีงเสมอืนพญามังกรไหลตลอดแนว

คดโคง้ ขนานสองฝ่ังแม่น ้าดว้ยเขาหินปูนสลับซับซอ้นรูปทรงแปลกตาบวกกับ

จนิตนาการของมนุษย์ สมกับค ากล่าวของคนจนีโบราณทีว่่า ทวิทัศนก์ุย้หลนิ งาม

ล ้าเลิศในปฐพี  จากนั้นน าท่ านแวะชม การผลิต  ผ้ำใยไผ่ ซึ่งน ามาท าเป็น

เครือ่งนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร เป็ดย่ำงหนงักรอบ 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจ ำลองสมยัซ่งหรอื  ซ่งเฉงิ สถานทีท่่องเท ี่ยวเปิดใหม่ 

ซึง่ม ีความสวยงามไม่แพเ้มอืงจ าลองซ่งในเมอืงหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรม

ต่างๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวถิ ีชวีิตของ

ชาวบา้นทีอ่าศัยอยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหลเีจยีงมาชา้นาน เดนิทางสู่ รำ้นใบชำ อันลอืชื่อ

ทมีชีือ่เสยีงของเมอืงจนี ชมวธิชีงชาพรอ้มอุปกรณ์เครือ่งมอืท ีใ่ชใ้นการประกอบพธิี

ชงชามากมาย เพื่อใหท้่านไดช้มิชาชนดิต่างๆ 

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร  เป็ดปักกิง่ 

 น าท่านชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงทีผ่สมผสานระหว่าง

บัลเลต์กับกายกรรมเขา้ดว้ยกัน ผ่านการเคีย่วกร าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์

นับสบิปี ประทับใจกับการแสดงทีบ่อกเล่าเรือ่งราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสัตว์

ต่างๆ เช่น ผเีสือ้, นกยูง  

  

พกัที ่ GERDEN  HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่หก  กุย้หลนิ - สุวรรณภูม ิ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงกุย้หลนิ  

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เท ีย่วบนิที ่CZ6099 

*แวะพกัท ีส่นำมบนิอู๋ซู เมอืงหนำนหนงิ จำกน ัน้เดนิทำงต่อสู่กรุงเทพฯ * 

 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 

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

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหน้ำทวัรไ์ทย 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทำ่น) 

รำคำเด็ก 
(มเีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

วนัที่ 14 - 19 ก.ค 60 18,900 18,900 17,900 4,800 

วนัที่ 18-23 ส.ค. 60 18,900 18,900 17,900 4,800 
วนัที่ 01-06/15-20 ก.ย. 60 
วนัที่ 18-23 ต.ค. 60 

18,900 18,900 17,900 4,800 

วนัที่ 04-09 ต.ค. 60  22,900 22,900 21,900 4,800 
 

 

 
กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

 
ขอ้ควรทรำบ : รำ้นท ีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้, ไข่มุกหรอืรำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งระบุใน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเท ีย่วทุกทำ่นทรำบว่ำ ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่น

แวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มกีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ 

*** รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไม่รวมคำ่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 
***รวมวนัละ 20 หยวน ท ัง้หมด 6 วนั คำ่ทปิท่ำนละ 120 หยวน ทรปิ/ท่ำน*** 

** แจกน ้ำด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

เพือ่เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด 

ทำงบรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 
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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 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอื

โดยผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้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. การยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซี่ำเดีย่ว) 

7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 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] 
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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 23 กโิลกรมั/ทำ่น ส่วนเกนิน ้าหนักกโิลกรัมละ 500 

บาท 

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  6 วนั 

จำ่ยทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

 

หมำยเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
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**กรณีลูกคำ้มคีวำมประสงคจ์ะยื่นวีซำ่เดีย่ว** 

มีคา่บริการเพิม่เตมิดังนี้ 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

เอกสำรในกำรท ำวีซำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่ีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมีสภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสขีาวเทา่นั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบหูทัง้สอง

ขา้งชัดเจน และหา้มสวมเส ือ้สขีาว เชน่ เส ือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรือชดุขา้ราชการ ไม่สวมเครือ่งประดับ สรอ้ย 

ตา่งห ู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถา่ยมีอายไุม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก

คอมพวิเตอร์  

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั้นกอ่นการ

สง่เอกสารยืน่วีซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบัิตร และสตูบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอร์มไดท้ี ่http://www.consular.go.th/ 

- กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจริงเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตัว กรุณาแจง้ดว้ยว่า

ทา่นท าธุรกจิอะไร) ทีอ่ยูปั่จจบัุน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน 

และของญาต ิ โปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา่ เลม่ทีม่ี

ปัญหา (สถานทตูมีการโทรศัพทส์ ุม่ตรวจทกุวัน) 

9.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรียมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วีซา่ ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้ริษัททัวร์ อยา่ง

การบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้

จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครั้ง มเิช่นนัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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นอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิ์ของสถานทตู และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบลว่งหนา้  

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซา่ใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ี หากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นั้น 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง)ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวีซา่ใหไ้ด  ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมริกัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื่นๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรียม  

1.พาสปอร์ต ทีม่ีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซา่ และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสขีาวเทา่นั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบห ู

ทัง้สอง ขา้งชัดเจน และหา้มสวมเส ือ้สขีาว เชน่ เส ือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรือชดุขา้ราชการ  

ไม่สวมเครื่องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถา่ยมีอายไุม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพวิเตอร์  

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวีซา่ให ้พาสปอร์ตของทา่น ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่ีวิวดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวีซา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร์ หรือรูปทีพ่ริ้นซจ์ากคอมพวิเตอร์ 

 

อัตราคา่วีซา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมื่อทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้  

• ยืน่วีซา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร่ังเศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาล ีลทัิวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบริ์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวีเดน  

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซา่ดว่นได)้ 
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**การขอวีซา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วีซา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 
 

 

**สถำนทูตจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซำ่เขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซำ่ประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 
 
 

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

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรส่งถ ึงบร ิษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจม ีกำรเร ียกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้่ำนเก ิดควำมไม่สะดวก

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

 

 


