
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 1 ในพุทธคิรี | ล่องเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน 
อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 

   



 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (TG618 : 10.50-15.00)-เม่าเส้ียน 

07.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4 ประตู 2-3 คาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
(TG) โดยมีเจา้หน้าที่คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ให้กบัทุกท่าน 

10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618   
15.00 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้ าหมิ

นใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนกัและมีปริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉิงตู
มีราว 10 ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบนัเป็นทั้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้น
การศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้  
จากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเม่าเส้ียน (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก  MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 4* 

วันที่2 เม่าเส้ียน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึน้-ลง)-ปากหุบเขาจ่ิวจ้ายโกว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

เส้นทางการเดินทาง  

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-เม่าเส้ียน(TG618 : 10.50-15.00) 
วันที่ 2   เม่าเส้ียน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึน้-ลง)-ปากหุบเขาจ่ิวจ้ายโกว  
วันที่ 3   อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจ าอุทยาน) 
วันที่ 4.  จ่ิวจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเต๋ียซี-เฉิงตู 
วันที่ 5.    เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊ 
วันที่ 6.    ยอดเขาจินต่ิง(กระเช้า)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง-ง้อไบ๊-เฉิงตู 
วันที่ 7.    ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านนวด-ร้านชา-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 
วันที่ 8.    ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจ่ิงหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-

18.20)     



 
 

 

 
 น าท่านสู่ เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) น าท่านชมความงามของธรรมชาติที่

สร้างสรรค์เป็นล าธารสายหน่ึงไหลมาจากภูเขาหิมะนบัพนัๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็ก
และใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น ้ าสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน ้ าของนางฟ้าชั้นสวรรค ์
ล าธารเรียงรายลดหลัน่เป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรยแ์ละงดงาม ไม่มีที่ใดในโลก
เทียบได ้จนมีช่ือว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง   

 **แจ้งให้ทราบ：น ้าในอุทยานหวงหลง จะมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศไม่สามารถก าหนดได ้และหาก 
ณ วนัเดินทางหวงหลงประกาศปิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นโหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้ง
แจง้ให้ทราบล่วงหรือและไม่คืนค่าใชจ่้ายใดใดทั้งส้ิน**   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นเดินทางต่อ ท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของ ปากหุบเขาจ่ิวจ้ายโกว (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) และได้

สัมผสักบักลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูไดย้ากตน้ไมน้านาพนัธ์ุ โดยเฉพาะการเดินทางของ
ท่านอยูใ่นระหว่างเดือนกนัยายน-เดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่านจะไดส้ัมผสักบัตน้ไมเ้ปลี่ยนสี 
สีของใบไมม้ีหลากหลายสีสันผสมผสานกบัละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพ่ิมความงามและเสน่ห์ให้กบัจ่ิวจา้ย
โกวมากขึ้น คณะเดินทางมาถึงจ่ิวจา้ยโกว เมืองที่มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบา้นพกัที่มี
จ านวนมาก ตั้งแต่ระดับเกสท์เฮา้น์จนถึงโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ์ที่เรียงรายและมีผูค้น
จ านวนมากซ่ึงลว้นแต่เป็นชาวจีนเช้ือสายธิเบต แบ่งแยกออกเป็นหลายเผ่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3  อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจ าอุทยาน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว (รวมรถประจ าอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธาร



 
 

สวรรค ์“จ่ิวจา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอหนานปิง อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉิงตู ประมาณ 
500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่าน้ี 
น าท่านสัมผสักบัความงาม ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษใ์ห้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธนัวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติ
จ่ิวจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจ่ิวจ้ายโกว ได้พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเน้ือที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเกา้หมู่บา้น ฉะนั้นจึงไดช่ื้อว่า จ่ิวจา้ย
โกว มีแม่น ้ าล าธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง ซ่ึงชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น ้ าใน
ทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้าเป็นสีคราม 
สัมผสัธรรมชาติบริสุทธ์ิที่ได้รับการดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ถูกท าลายด้วยน ้ ามือมนุษย์ เมื่อเดือน
สิงหาคม 2560 เกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ในอุทยานจ่ิวจา้ยโกว ตอ้งปิดซ่อมบ ารุงนานกว่า 7 เดือน จึงเปิดให้
นกัท่องเที่ยวเขา้ชมคร้ังหน่ึง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  หลงัรับประทานอาหารกลางวนั  น าท่านชมความงามของ อุทยานจ่ิวจ้ายโกว(ต่อ) หลงัจากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่เมืองชวนจู่ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 หมายเหตุ : การท่องเที่ยวอุทยานจ่ิวจ้ายโกว ทางอุทยานมีการจ ากดัจ านวนนกัท่องเที่ยวในแต่ละวนั ดงันั้นการ
ชมธรรมชาติไดม้ากน้อยขึ้นอยู่กบัความว่องไวของคณะทวัร์  และจ านวนนักท่องเที่ยวในวนันั้นๆ หรือสถานที่
ท่องเที่ยวบางจุดมีการจ ากัดเวลา และบางจุดอาจจะปิดไม่ให้เข้าชมไม่ว่าด้วย เหตุผลใดๆทั้งส้ิน  บริษทัของ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนคืนเงินใดๆในกรณีที่คณะไม่สารมารถเขา้ชมครบทุกจุด โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ และ
ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชมอุทยานจ่ิวจา้ยโกวไดไ้ม่ว่าจะดว้ยสภาพอากาศหรือเหตุผลใดๆ (ถือประกาศจากทาง
อุทยานเป็นส าคญั)  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเที่ยว อุทยานแห่งชาติซงผิงโกวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่
คืนค่าบริการใดๆทั้งส้ิน   



 
 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 จ่ิวจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเต๋ียซี-เฉิงตู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉิงตู (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชั่วโมง) ระหว่างทาง แวะชมน าท่านผ่านชม เมืองโบราณ

ซงพาน เป็นเมืองโบราณที่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมืองซงพานไว ้ 
น าท่านผ่านชม ทะเลสาบเต๋ียซี ที่มีน ้ าสีเขียวดั่งเทอคอวย์บนที่ราบสูง สลบัด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งน้ี
เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยคร้ังและไดก้ลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใตท้ะเลสาบ สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติและความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซ่ือ สมยัเมื่อ
70 ปีที่แลว้ไดเ้กิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญา้อนัสวยงามเพื่อเป็นการระลึก
ถึงทหารจีนแดง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเฉิงตู (ต่อ)(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านสู่ เมืองโบราณหวงหลงซี ให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศเก่า ๆ ของหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริม

แม่น ้ าหวงหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าการคา้ขายที่คึกคกั ปัจจุบนัเมืองน้ีเป็นเมืองที่มี ทศันียภาพอนัสวยงาม
ของเมืองหวงหลงซีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหน่ึง เมื่อ 10 กว่า ปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของ



 
 

นกัท่องเที่ยว และเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์ยอ้นยคุอีกหลายเร่ือง ให้ท่านไดสั้มผสับรรยากาศ โรงน ้ าชา วดัเก่าแก่ 
ตน้ไมโ้บราณ และวิถีชีวิตของชาวบา้นที่มกัไปจบักลุ่มเล่น ไพ่นกกระจอก และด่ืมน ้าชาใตร่้มไม ้ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติ
สองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ุและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซ่ึงยงัคงรักษา
วฒันธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่าน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซ่ึงมีรูปพรรณดัง่พระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซ่ึงใช้

เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใชเ้งินบริจาคของชาวบา้น เพ่ือเป็นสิริมงคลและปกป้องภยัน ้ าท่วม
จากแม่น ้ าหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพกัตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น ้ าหมิงเจียงเป็น
พระพุทธรูปนัง่ที่สกดัเขา้ไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร  
น าท่านเดินทางสู่ เขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามี
ลกัษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลทัธิเต๋าเร่ิมเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งน้ีในศตวรรษที่ 2 หลงัจากนั้น
ศาสนาก็เร่ิมเฟ่ืองฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนา 
(เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จ่ิวหัวซาน, ผู่โถซาน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก GARDEN CITY HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 ยอดเขาจินต่ิง(กระเช้า)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง-ง้อไบ๊-เฉิงตู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้ นภูเขาแล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดเขาจินต่ิง ที่มีความสูงจาก

ระดบัน ้ าทะเล 3,077 เมตร ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศัน์อนัสลบัซับซ้อนไปดว้ยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดัง่
สวรรค ์นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนเขา องค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมตัภทัธโพธิสัตย)์ พระพกัตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร 



 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านลงจากเขาง้อไบ๊ ท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) มีภูมิ
ประเทศลอ้มไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนที่
ประมาณ 567,000ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหน่ึงเป็นชนกลุ่มน้อยเช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวย่ี ทิเบต เมี้ยว 
หุย เชียง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 7 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านนวด-ร้านชา-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี) ที่น่ีมีหมีแพนดา้กว่า 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสัตวส์งวน

หายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี และ
จะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่
ลูกศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นส่ือการผูกมิตรไมตรีกบัประเทศต่างๆ   
น าท่านสู่ ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเทา้เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตร
เดียวไม่ซ ้าใคร   



 
 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลงัจากนั้นน าท่านแวะ ชิมชา สินคา้ที่มีช่ือเสียงของจีน จากนั้นพาท่านชอ้ปป้ิงต่อที่ยา่น ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซ่ึง
เป็นยา่นวยัรุ่น และขายสินคา้ที่ทนัสมยัเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถว่ิงผ่านได ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเส้ียว

วินาที โดยที่ไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกูลหลายชัว่อายคุน ไม่
ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ไป 

 

 
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 8 
ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจ่ิงหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 
16.15-18.20)     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
น าท่านแวะร้านยางพารา ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้เพ่ือสุขภาพ  น าท่านสู่ ถนนโบราณจ่ิงหลี่ เป็นถนนคนเดินที่
รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั 



 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 
16.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเที่ยวบินที่  
18.20 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพ 

*************************************** 
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 
 

 
 
 

อัตราค่าบริการ : ครบสูตรเฉิงตู จ่ิวจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ นมัสการองผู่เศียรทรงช้าง 8 วัน 7 คืน  โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที่  12-19 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 38,900.- 7,500.- ไม่รับจอย 

วันที่ 26 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 35,900.- 35,900.- 34,900.- 6,000.- ไม่รับจอย 

วันที่ 27 ธ.ค.62-03 ม.ค.63 35,900.- 35,900.- 34,900.- 6,000.- ไม่รับจอย 

วันที่ 28 ธ.ค.62-04 ม.ค.63 35,900.- 35,900.- 34,900.- 6,000.- ไม่รับจอย 

ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 8,900.- ราคาน้ีรวมรายการทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบิน (รวมวีซ่าจีน 4 
วนัท าการ) 



 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 
 เง่ือนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว  

 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ ก่อน

ทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทวัร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทวัร์ หาก
เกิดความผิดพลาด ทางบริษทัไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ า

ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนา้หัวหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
 



 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล 
 เพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บริษทัได ้** 
 - เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนเกินน ้าหนกัตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8. ค่าทิปมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

 



 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์

ไม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหตุ, ความเจ็บป่วย, 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิง
ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่
นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิ
ที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทัฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน
บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะ
จดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุก
คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  

 
ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวค่าบริการดงัน้ี ** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  



 
 

- ย่ืนด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น**  
 และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2 ขา้ง 
 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผูท้ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะตอ้งท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านั้นก่อนการส่งเอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่

ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบไดว่้าให้ขอ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่นระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่
ทราบล่วงหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวี
ซ่าท่านจะตอ้งรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วี
ซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  



 
 

 - ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาต
การท างานในประเทศไทยเท่านั้น 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตรา
เขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น] 
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจา้งในการท างาน  
5. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
 



 
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนยี ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนยีไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน ้ ามนัโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนั
ขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่
สมรส ............................................................................................................................ 
ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...................................................................................................................................................................................................
..............................................................................รหัสไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถอื
................................................................................................................. 
ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................................................................................
..............................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถอื
................................................................................................................. 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ่) ........................................................................................................... 



 
 

 

ต าแหน่งงาน
................................................................................................................................................................................. 
ที่อยูส่ถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ
................................................................................................................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี...........................................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี...........................................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.............................................................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.............................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


