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โปรแกรมการเดนิทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 
15.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก (ระหว่าง

ประเทศ) ช ั�น 4 ประตู 9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) 
โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวก 

17.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เที�ยวบินที� CA 472 (บรกิารอาหารว่างและ
เคร ื�องดื�มบนเคร ื�อง) 

22.15 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิซวงหลงิ เมอืงเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
และมปีระชากรหนาแน่นที�สดุของประเทศจนี หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
แลว้ นําท่านเดนิทางสูโ่รงแรมที�พกั 

พกัที�   HOLIDAY INN EXPRESS 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที�สอง  เฉิงตู-งอ้ไบ-๊ยอดเขาจนิติ�ง-งอ้ไบ ๊
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านเดนิทางสู ่งอ้ไบ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั�วโมง) เอ๋อเหมยแปลวา่

คิ �วโกง่ เพราะทวิเขามลีกัษณะเหมอืนคิ �ว นักพรตในลทัธเิต๋าเร ิ�มเขา้มาสรา้งศาลเจา้

ในเทอืกเขาแห่งนี�ในศตวรรษที� 2 หลงัจากนั�นศาสนาก็เร ิ�มเฟื� องฟูมาจนถงึศตวรรษ

ที� 6 เอ๋อเหมยซานจงึกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภเูขาศกัดิ �สทิธิ �ทางพุทธศาสนา 

(เอ๋อเหมยซาน, อูไ่ถซาน, จิ�วหวัซาน, ผู่โถซาน) 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านเปลี�ยนนั�งรถของอุทยานขึ �นภูเขา  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.30 ช ั�วโมง) จากนั�นนําท่าน เดนิขึ �นบนัได เพื�อ โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ขึ �น

สูจ่ดุชมววิบนยอดเขาจนิติ�งที�มคีวามสงูจากระดบันํ�าทะเล 3,077 เมตร ชมทวิทศันอ์นั

สลบัซบัซอ้นไปดว้ยขุนเขาเหนือช ั�นเมฆที�สวยงามดุจดั�งสวรรค ์นําท่าน นมสัการ

องคผู์่เสยีนทรงชา้ง พระพกัตร ์10 ทศิ สูง 48 เมตร ลกัษณะพเิศษขององคพ์ระ

ปฏมิาจะเป็นพระโพธสิวัท์รงคชสารเป็นชา้งเผอืก 6 งา ชมตาํหนกัทอง ตาํหนัก

เงิน ตําหนักสํารดิ และตําหนักเหล็ก ซึ�งประหนึ�งว่าไดจ้ําลอง 4 พุทธคีร ีท่าน

จะไดเ้ห็นวิวทิวทศันอ์นัสลบัซบัซอ้นไปดว้ยขุนเขาเหนือช ั�นเมฆที�สวยงามดุจดั�ง

สวรรค ์สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทาง ลงจากยอดเขางอ้ไบ ๊
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัที�   EMEI GARDEN CITY RESORT 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
วนัที�สาม  งอ้ไบ-๊เล่อซาน-ล่องเรอืชมหลวงพอ่โต-เมา่เสี �ยน 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ั�วโมง) 
ระหว่างทางท่านจะไดช้ ื�นชมกบัธรรมชาตสิองขา้งทางที�อุดมไปดว้ยแมกไมน้านา
พันธุแ์ละชวีิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ�งยังคงรกัษาวฒันธรรม

แบบเดมิของชาวจนีและธรรมชาต ิ
จากนั�นนําท่าน ลง เรอืเพื�อชม
เกาะเล่อซาน  ท่านจะมองเห็น 
หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ�งใช เ้วลา
สรา้งนานถงึ 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่
หง ใชเ้งนิบรจิาคของชาวบา้น เพื�อ
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เป็นสิรมิงคลและปกป้องภัยนํ�าท่วมจากแม่นํ�าหมินเจียงมีความยาวกว่า 600 
กโิลเมตร พระพกัตรข์องหลวงพ่อโตหนัออกไปสู่แม่นํ�าหมนิเจยีงเป็นพระพุทธรปูนั�ง
ที�สกดัเขา้ไปในภเูขาที�ใหญท่ี�สดุในโลก สงูถงึ 71 เมตร 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

บ่าย สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางกลบัสู ่เมอืงเม่าเสี �ยน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4 ช ั�วโมง) 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (6)  

พกัที�   XIQIANG HOMELAND HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัที�สี�    เมา่เสี �ยน-ตา๋กูปิ่งชวน (กระเชา้+รถ)-ตูเจยีงเยี�ยน 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานสวรรคภู์ผาหิมะกาเซยีรต์๋ากู่ปิงชวน (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั�วโมง) เป็นอทุยานทางธรรมชาตทิี�ลํ �าคา่อกีแห่งของ

มณฑลเสฉวน ที�มคีวามงามไม่แพอ้ทุยานและทะเลสาบใดๆ โดยจดุที�สงูที�สดุมคีวาม

สงูจากระดบันํ�าทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูผาธารนํ�าแข็งที�ศกัดิ �สทิธิ � ชาวบา้น

เช ื�อวา่มเีทพเจา้พทิกัษภ์เูขาแห่งนี�อยู ่ทําใหภ้ผูาแห่งนี�ยงัมเิคยมใีครพชิติยอดเขาได ้ 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย         นําท่าน นั�งกระเชา้ ชมภูเขานํ�าแข็งหมิะ 3 ลูก ที�เช ื�อวา่เป็นสนัหลงัมงักรที�มคีวาม

งดงาม ฉากเบื �องหนา้เป็นภูเขาที�สูงชนัตดักบัทอ้งฟ้าที�มีสฟ้ีาครามสดใส และพระ

อาทติยส์ะทอ้นกลาเซยีรค์ลา้ยดั�งภูเขาเงนิระยบิระยบัสะทอ้นเขา้สู่สายตา ดั�งไดนั้�ง

กระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์ี�หาชมไดย้ากยิ�งนัก จากนั�นนําท่านสู ่ทะเลสาบต๋ากู ่เป็น

ทะเลสาบที�สําคญัสุดในอุทยานแห่งนี� นํ�าในทะเลสาบนั�นจะมีสสีนัที�แตกต่างกนัไป

แลว้แต่ชว่งฤดูกาล ในชว่งฤดูรอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิ�นนํ�าทะเลสาบจะมีสเีขียวเขม้

คลา้ยดั�งหยกที�จมอยู่กน้แม่นํ�า ในชว่งใบไมร้ว่งนั�นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสสีนัของ

ใบไมห้ลากหลายสทีี�รว่งหลน่ลงจากตน้มาที�ทะเลสาบ ในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็ม

ไปดว้ยหิมะนํ�าแข็งที�ดูแลว้คลา้ยดั�งยนือยู่ในยโุรป ไม่เหมือนอยู่ในเมืองจนี  สมควรแก่

เวลานําท่านเดินทางสู่  เมืองตูเจียงเยี�ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 

ช ั�วโมง) 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (9)  

พกัที�   HOLIDAY INN EXPRESS 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที�หา้  ตูเจยีงเยี�ยน-เฉิงตู-ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้(รถแบตตารี�)-รา้นนวด
เทา้(บวัหมิะ)- 
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                    รา้นยางพารา-รา้นผา้ไหม-โชวเ์ปลี�ยนหน้ากาก 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

นําท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเฉิงตู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั�วโมง) ท่าน

จะไดส้มัผสัธรรมชาตอินังดงามระหว่างการเดนิทาง เมอืงเฉิงตูตั�งอยู่ที�กน้กระทะซื�อ

ชวน กลางลุ่มแม่นํ�า หมนิเจยีง ตะวนัออกมเีทอืกเขาหลงเฉวยีนใกลก้บัชลประทาน

เขื�อนตูเจยีงเยี �ยนซึ�งสรา้งบนแม่นํ�าหมินเจยีง เป็นชลประทานแยกสายนํ�ากระจาย

ออกไปเป็นรปูพดัเพื�อทดนํ�าเขา้สู่ที�ราบ เฉิงต ูเมอืงนี�จงึเป็นพื �นที�อุดมสมบูรณจ์นได ้

ฉายาว่า “เมืองสวรรคข์องจีน อีกทั�งยงัมีช ื�อเสียงทางประวตัิศาสตรก์่อนครสิต

ศกัราช 500 กวา่ปี นําท่านเดนิทางสู ่ ศูนยห์มแีพนดา้ (รวมรถแบตเตอร ี�) ที�นี�

มหีมแีพนดา้กวา่ 20 ตวั หมแีพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมกีาํเนิดในมณฑลเสฉวน 

มลีูกยากเพราะอุณหภูมใินรา่งกายที�พรอ้มจะตั�งทอ้งมเีพยีง 3 วนัใน 1 ปี และจะตก

ลูกคร ั�งละประมาณ 2 ตวั ตวัที�แข็งแรงเพยีงตวัเดยีวเท่านั�นจะอยู่รอด อาหารโปรด

ของหมีแพนดา้คอืไผ่ลูกศร รฐับาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสื�อการผูกมิตรไมตรกีบั

ประเทศตา่งๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

บ่าย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กบั

ยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซํ �าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืที�รูจ้กักนัดใีนชื�อ

“บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็น

ยาสามญัประจําบา้น นําท่านแวะ รา้นยางพารา  ใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อมาฝากคน

ทางบา้น นําท่านแวะชม รา้นผา้ไหม ชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้

ทั�งใชเ้คร ื�องจกัร และแรงงานคนชมการดงึใยไหมรงัแฝด (แปลกแตจ่รงิ) เพื�อมาทําใส ้

นวมผา้ห่มไหม ซึ�งเหมาะกบัการซื �อเป็นทั�งของฝากและใชเ้อง 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (12)  

นําท่านชม โชวเ์ปลี�ยนหน้ากาก ที�ใชศ้ลิปะพรอ้มความสามารถในการเปลี�ยน

หนา้กากแตล่ะฉากภายในเสี �ยววนิาท ีโดยที�ไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที�

สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล  หลายช ั�วอายุคน ไม่ถ่ ายทอดให ้

บุคคลภายนอกทั�วไป 

พกัที�   HOLIDAY INN EXPRESS 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

 
วนัที�หก  เฉิงตู-รา้นชา-ถนนโบราณจนิหลี�-กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 
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   นําท่านแวะรา้นชา ชมิชาตน้กาํเนิดซึ�งมชีาหลาย
ประเภทใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อเป็นของฝาก 

นําท่านเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิ�ง ถนนโบราณจนิห

ลี� เป็นถนนคนเดนิที�รกัษาบรรยากาศสมยัโบราณ

ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหท้่านไดช้ ้

อปปิ�งเลอืกซื �อสนิคา้ตามอธัยาศยั 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14)  
  เมนูพเิศษ !! อาหารสมุนไพร 
14.20 น.     กลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR CHINA  เที�ยวบนิที� CA 471 

(บรกิารอาหารวา่งและเคร ื�องดื�มบนเคร ื�อง) 
16.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ
ประทบัใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร ***  
 
ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 

 ทวัรนี์�สาํหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืน

ขึ �นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไม่มั�นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวรว่มเดนิทาง

น้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง
สําหรบัประเทศที�ไม่มีวซีา่และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดนิทางสําหรบัประเทศที�มีวซีา่ 
(หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบรษิัทฯ 
ยนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เคร ื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทั
ฯ เพื�อเชค็วา่กรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทาง หรอื สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ และ 
เวลาบนิ กอ่นทุกคร ั�ง มฉิะนั�นทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ �นอยู่กบัความเหมาะสม 
และคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุ
สุดวสิยัที�ทาง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอื
ยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใช ้
หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอื
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจนี ทุกเมือง กําหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธ ์

สนิคา้พื �นเมอืงใหนั้กท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นยางพารา, 
รา้นผา้ไหม, รา้นใบชา ซ ึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคา
ทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบวา่รา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะ
ชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ ื �อหรอืไม่ซ ื �อขึ �นอยู่กบัความพอใจของ
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ลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั�งสิ �น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ �นจากท่าน 
เป็นจาํนวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ �ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ 
นามสกุล คํานําหนา้ช ื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเคร ื�องบนิ ใน
กรณีที�ท่านมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

 บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 
จะตอ้งจา่ยคา่พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 

 ท่านที�มีวีซา่จีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางที�ระบุ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ที�ใหร้บัทราบกอ่นการทําจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้
การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจาก
บรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณา
ดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้ง
อยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

 ตั�วเคร ื�องบนิที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกที�นั�งลว่งหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที�นั�งแบบสุ่ม
เท่านั�น) 

 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระคา่มดัจาํและคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นั�น 
3 วนั กอ่นเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรยีมตวัการเดนิทาง  
1 วนั กอ่นเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกี
คร ั�ง 

 เมื�อท่านทําการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมาย
เหตทุุกขอ้แลว้ 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
(พกัหอ้ง

ละ 2-3 

ท่าน) 

เดก็  

2-18 ปี  

พกัเดี�ยว 

(จา่ย

เพิ�ม) 

ราคา 

ไมร่วมต ั�ว 

วนัที� 31 ธนัวาคม-05 

มกราคม 2563 *วนัสิ �นปี ลา 2 

วนั* 

23,899 23,899 3,500 12,899 

 
อตัราคา่บรกิาร *รวม* 
1. ตั�วเคร ื�องบนิช ั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั�น  
2. ที�พกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่
สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสม
ตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร 14 มื �อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื �อใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 
4. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามโปรแกรม 
5. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 



                                                              หน้า 7 จาก 11 
  

6. ค่าภาษีนํ�ามนัเช ื �อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มีการเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซ ึ�งเป็น
อตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที� 28 มิถุนายน 2562 (หากมีการเรยีกเก็บเพิ�มจากสายการบิน ท่าน
ตอ้งชาํระเพิ�ม)  

7. คา่ระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร ื�อง 1 ใบ จาํกดัไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 
8. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์ ** 
คุม้ครองต ั�งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั�น ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดนิทางมีอายุ 1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อายุ 70 ปี ขึ �นไป คุม้ครอง

เ พี ย ง  5 0 %  
   ของวงเงนิคุม้ครอง และ สําหรบัผูเ้ดินทาง อายไุม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ 
ทั�งสิ �น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ื �อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลุมเร ื�องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**ท ั�งนี�อตัราเบี �ยประกนัเร ิ�มตน้ที� 330 บาท 
ขึ �นอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง**  
การประกนัไมคุ่ม้ครอง 
กรณีที�เสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเช ื �อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไส ้
ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความ
เสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิาร *ไมร่วม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่า

โทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเคร ื�องดื�มที�ส ั�ง
เพิ�มนอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

2. คา่ภาษมูีลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 
3. คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จาํนวน 450 หยวน/ทรปิ/

ท่าน  
(เดก็ชาํระทปิเท่าผูใ้หญ่) 

4. คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิซ ึ�งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซีา่กรุป๊ (กรณีตา่งชาต ิจ่ายเพิ�มจากคา่ทวัร ์
800 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื�นวซีา่เอง) 

5. คา่วซีา่จนีท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (4 วนัทําการ) ท่านละ 1,800 บาท 
6. คา่วซีา่จนีท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (ดว่น 2 วนัทําการ) ท่านละ 2,925 บาท 
เงื�อนไขการสาํรองที�นั�งและการชาํระคา่บรกิาร 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท 
(ภายใน 48 ช ั�วโมง หรอื 2 วนั นับจากวนัที�ทําการจอง) 

 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื  15 วนั กอ่นการเดนิทาง  
(กรณีไม่ชําระเงิน หรอื ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธิ �) 
หมายเหตุ หากชาํระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสําเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ที�ทุก

คร ั�ง 
 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน สง่ภายใน 5 วนัหลงัจากการชาํระมดัจาํ 

การยกเลกิการเดนิทาง 
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 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั ขึ �นไป  คนืคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด  
 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ � เก็บ

คา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 
 บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทาง

และมผีลทําใหค้นเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึ �น
ไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั 
บรษิทัตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ ึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รบัรอง บรษิทัฯ จะพจิารณาเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้ง
เสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ ค่าตั�วเคร ื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่
ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ �นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่สามารถ
เดนิทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บาง
สายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�นั�งกบัสายการบนิและคา่มดัจาํที�พกั รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ 
เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจําหรอืค่าทวัรท์ ั�งหมด ไม่ว่า
ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองท ั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดินทาง ซ ึ�งอยู่นอกเหนือ
ความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่า
กรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

 เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถา้ท่านงดการใช้บรกิารรายการใด
รายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไม่อาจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงินมดัจาํคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 

100 มลิลลิติรต่อช ิ �น และรวมกนัทุกชิ �นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใส
ซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ ์
มากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเท่านั�น  

 สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้ง
ใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเท่านั�น  

 หา้มนําแบตเตอร ี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ื�องในทุกกรณี 
เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (วซีา่เดี�ยว) 
1. หนังสอืเดนิทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสอื

เดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ท ั�งสิ �น ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้-
ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื �นหลงัสีขาวเท่านั�น ยิ �มหา้มเห็นฟัน 

มองเหน็ท ั�งใบหน้าและใบหูท ั�งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื �อสขีาว เชน่ เสื �อยดืสี
ขาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร ื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตา
เเฟช ั�น เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ �กเกอร ์หรอื
รูปพริ �นจากคอมพวิเตอร ์ 
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4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัท่าน
เอง)  

5. กรณีเดก็อายุตํ�ากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 
5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 สําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) 
ตวัจรงิ 

  5.1.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) 
ตวัจรงิ 
5.2.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที�เขตหรอือาํเภอเท่านั�น 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 
6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านั�น ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์
6.3 สาํเนาตั�ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบ

อนุญาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้ง
ไปดาํเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวซีา่เขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจนี 

 สําหรบัผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเร ื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry 
ดว้ยตนเองเท่านั�นกอ่นการสง่เอกสารยื�นวซีา่ 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสาร
พรอ้มสง่ใหบ้รษิทัทวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม่ การเรยีก
ขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ �ของสถานทูต และ
บางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบรษิทัสามารถ
ขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ท่านละ 5,360 บาท  
 หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�เจา้หน้าที�

ฝ่ายขาย) 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 

 ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
 นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้



                                                              หน้า 10 จาก 11 
  

 นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
 นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูที�พร ิ �นซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี 

เบลเยี�ยม 
สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ี

ลทิวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย 

สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไม่แจง้

ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 

 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี�!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี�** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) 

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส

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

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

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

...............รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื

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

ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.......................................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น

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

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ)่........................................................................... 

ตาํแหน่งงาน

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

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ)่…………………...….....…………………….……………... 

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

........................... 
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(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทร

เชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจบุนัท่านเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยูส่ถานที�ทํางานล่าสุดกอ่นเกษยีณ 

(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

........................................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................

โทร................................ 

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทร

เชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนี

แลว้   

เมื�อวนัที�.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที�.....................เดอืน

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ 

เมื�อวนัที�.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที�.....................เดอืน

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

รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบดิา-มารดา / สาํหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุชื�อสาม ีหรอื 

ภรรยา เท่านั�น!! (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชื�อ (MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.............................................................

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

2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................

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

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................

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

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

......................  
หมายเหต ุ

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตาม

ความเป็นจรงิเพื�อใชใ้นการขอยื�นวซีา่ 

** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท่้าน

เกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทํา

ตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-

7033 
 


