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แหล่งมรดกโลกแบบผสม#ภูมทิศันแ์หง่เขาเออ๋เหมยและพระพุทธรูปเล่อชาน 
อุทยานสวรรคภู์ผาหมิะการเ์ซยี#ตา๋กูปิ่งชวน 

ถนนโบราณก่อนยุคสามกก๊ #ถนนโบราณจิ�นหลี� 
ตื�นตาตื�นใจ #โชวเ์ปลี�ยนหน้ากาก 

 

ตารางการ หมายเหต ุ: 

 ไม่รวมคา่วซีา่จนีท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (4 วนัทําการ) ท่านละ 1,800 บาท 
 ไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จาํนวน 450 หยวน/ทรปิ/ท่าน (เดก็ชาํระทปิเท่า

ผูใ้หญ)่ 
 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

15.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช ั�น 4 

ประตู 9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอํานวยความ

สะดวก 

17.55 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงเฉิงตู ประเทศจนี เที�ยวบนิที� CA 472 (บรกิารอาหารว่างและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

22.15 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิซวงหลงิ เมอืงเฉิงตู เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนและมปีระชากรหนาแน่น

ที�สดุของประเทศจนี หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมที�พกั 

พกัที�   HOLIDAY INN EXPRESS 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที�สอง  เฉิงตู-งอ้ไบ-๊ยอดเขาจนิติ�ง-งอ้ไบ ๊

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่งอ้ไบ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั�วโมง) เอ๋อเหมยแปลวา่คิ �วโกง่ เพราะ

ทวิเขามลีกัษณะเหมอืนคิ �ว นักพรตในลทัธเิต๋าเร ิ�มเขา้มาสรา้งศาลเจา้ในเทอืกเขาแหง่นี�ใน

ศตวรรษที� 2 หลงัจากนั�นศาสนาก็เร ิ�มเฟื� องฟูมาจนถงึศตวรรษที� 6 เอ๋อเหมยซานจงึกลายมาเป็น 

1 ใน 4 ภเูขาศกัดิ �สทิธิ �ทางพุทธศาสนา (เออ๋เหมยซาน, อูไ่ถซาน, จิ�วหวัซาน, ผู่โถซาน) 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านเปลี�ยนนั�งรถของอุทยานขึ �นภูเขา  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ั�วโมง) 

จากนั�นนําท่าน เดนิขึ �นบนัได เพื�อ โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ขึ �นสู่จดุชมววิบนยอดเขาจนิติ�งที�

มีความสูงจากระดบันํ�าทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทศันอ์นัสลบัซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนือช ั�นเมฆที�

สวยงามดุจดั�งสวรรค ์นําท่าน นมสัการองคผู่์เสยีนทรงชา้ง พระพกัตร ์10 ทศิ สูง 48 เมตร 

ลกัษณะพิเศษขององคพ์ระปฏมิาจะเป็นพระโพธสิวัท์รงคชสารเป็นชา้งเผือก 6 งา ชมตําหนัก

ทอง ตําหนกัเงิน ตําหนกัสํารดิ และตําหนกัเหล็ก ซึ�งประหนึ�งว่าไดจ้าํลอง 4 พุทธค ีร ีท่าน

จะไดเ้ห็นววิทวิทศันอ์นัสลบัซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนือช ั�นเมฆที�สวยงามดจุดั�งสวรรค ์สมควรแก่

เวลานําทา่นเดนิทาง ลงจากยอดเขางอ้ไบ ๊

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัที�   EMEI GARDEN CITY RESORT 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
วนัที�สาม  งอ้ไบ-๊เล่อซาน-ล่องเรอืชมหลวงพ่อโต-เม่าเสี �ยน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
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นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเล่อซาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ั�วโมง) ระหว่างทางท่านจะ

ไดช้ ื�นชมกบัธรรมชาตสิองขา้งทางที�อุดมไปดว้ยแมกไมน้านาพนัธุแ์ละชวีติความเป็นอยู่ของชาว

มณฑลเสฉวน ซึ�งยงัคงรกัษาวฒันธรรมแบบเดมิของชาวจนีและธรรมชาต ิจากนั�นนําท่าน ลง 

เรอืเพื�อชมเกาะเล่อซาน ท่านจะมองเห็น หลวง

พ่อโตเล่อซาน ซึ�งใชเ้วลาสรา้งนานถึง 90 ปี โดย

หลวงพ่อไท่หง ใชเ้งินบรจิาคของชาวบา้น เพื�อเป็น

สิรมิงคลและปกป้องภยันํ�าทว่มจากแม่นํ�าหมนิเจยีงมี

ความยาวกว่า 600 กโิลเมตร พระพกัตรข์องหลวง

พ่อโตหนัออกไปสู่แม่นํ�าหมนิเจยีงเป็นพระพุทธรูปนั�ง

ที�สกดัเขา้ไปในภูเขาที�ใหญ่ที�สุดในโลก สูงถึง 71 

เมตร 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

บ่าย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงเม่าเสี �ยน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั�วโมง) 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (6)  

พกัที�   XIQIANG HOMELAND HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัที�สี�    เม่าเสี �ยน-ตา๋กู่ปิงชวน (กระเชา้+รถ)-ตูเจยีงเยี�ยน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านออกเดนิทางสู่ อุทยานสวรรคภู์ผาหิมะกาเซยีรต์๋ากู่ปิงชวน (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ช ั�วโมง) เป็นอุทยานทางธรรมชาตทิี�ลํ �าคา่อกีแห่งของมณฑลเสฉวน ที�มคีวามงาม

ไม่แพอุ้ทยานและทะเลสาบใดๆ โดยจุดที�สูงที�สุดมีความสูงจากระดบันํ�าทะเลประมาณ 5,286 

เมตร เป็นภูผาธารนํ�าแข็งที�ศกัดิ �สทิธิ � ชาวบา้นเชื�อวา่มเีทพเจา้พทิกัษภ์เูขาแห่งนี�อยู ่ทาํใหภู้ผาแห่งนี�ยงั

มเิคยมใีครพชิติยอดเขาได ้ 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย         นําท่าน นั�งกระเชา้ ชมภูเขานํ�าแข็งหิมะ 3 ลูก ที�เช ื�อว่าเป็นสนัหลงัมงักรที�มีความงดงาม ฉาก

เบื �องหนา้เป็นภูเขาที�สูงชนัตดักบัทอ้งฟ้าที�มีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตยส์ะทอ้นกลาเซยีร ์

คลา้ยดั�งภเูขาเงนิระยบิระยบัสะทอ้นเขา้สูส่ายตา ดั�งไดนั้�งกระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์ี�หาชมไดย้ากยิ�ง

นัก จากนั�นนําท่านสู่ ทะเลสาบต๋ากู่ เป็นทะเลสาบที�สําคญัสุดในอุทยานแห่งนี� นํ�าในทะเลสาบ

นั�นจะมสีสีนัที�แตกต่างกนัไปแลว้แต่ชว่งฤดูกาล ในชว่งฤดูรอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิ�นนํ�าทะเลสาบจะ

มีสีเขียวเขม้คลา้ยดั�งหยกที�จมอยู่กน้แม่นํ�า ในชว่งใบไมร้ว่งนั�นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสีสนัของ

ใบไมห้ลากหลายสีที�รว่งหล่นลงจากตน้มาที�ทะเลสาบ ในชว่งหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปดว้ยหิมะ

นํ�าแข็งที�ดแูลว้คลา้ยดั�งยนือยู่ในยโุรป ไม่เหมอืนอยู่ในเมอืงจนี  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ เมอืง

ตูเจยีงเยี�ยน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ั�วโมง) 
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คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (9)  

พกัที�   HOLIDAY INN EXPRESS 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที�หา้  ตูเจยีงเยี�ยน-เฉิงตู-ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้(รถแบตตารี�)-รา้นนวดเทา้(บวั
หมิะ)- 
                    รา้นยางพารา-รา้นผา้ไหม-โชวเ์ปลี�ยนหน้ากาก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

นําท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเฉิงตู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั�วโมง) ท่านจะไดส้มัผสั

ธรรมชาตอินังดงามระหว่างการเดนิทาง เมืองเฉิงตูตั�งอยู่ที�กน้กระทะซื�อชวน กลางลุ่มแม่นํ�า หมิ

นเจยีง ตะวนัออกมเีทอืกเขาหลงเฉวยีนใกลก้บัชลประทานเขื�อนตูเจยีงเยี �ยนซึ�งสรา้งบนแม่นํ�าหมิ

นเจยีง เป็นชลประทานแยกสายนํ�ากระจายออกไปเป็นรูปพดัเพื�อทดนํ�าเขา้สู่ที�ราบ เฉิงต ูเมอืงนี�

จงึเป็นพื �นที�อุดมสมบูรณจ์นไดฉ้ายาวา่ “เมอืงสวรรคข์องจนี อกีทั�งยงัมชี ื�อเสยีงทางประวตัศิาสตร ์

กอ่นครสิตศกัราช 500 กว่าปี นําท่านเดนิทางสู่  ศูนยห์มแีพนดา้ (รวมรถแบตเตอรี�) ที�นี�มี

หมีแพนดา้กว่า 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยาก

เพราะอุณหภูมิในรา่งกายที�พรอ้มจะตั�งทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกคร ั�งละประมาณ 2 

ตวั ตวัที�แข็งแรงเพยีงตวัเดยีวเท่านั�นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอืไผ่ลกูศร รฐับาลจนี

ไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสื�อการผูกมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

บ่าย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ เพื�อสขุภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาด

พเิศษสตูรเดยีวไม่ซํ �าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืที�รูจ้กักนัดใีนชื�อ“บวัหมิะ สรรพคณุเป็นเลศิ

ในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจําบา้น นําท่านแวะ รา้น

ยางพารา  ใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อมาฝากคนทางบา้น นําท่านแวะชม รา้นผา้ไหม ชมวธิกีารนํา

เสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทั�งใชเ้คร ื�องจกัร และแรงงานคนชมการดงึใยไหมรงัแฝด (แปลกแต่

จรงิ) เพื�อมาทาํใสน้วมผา้ห่มไหม ซึ�งเหมาะกบัการซื �อเป็นทั�งของฝากและใชเ้อง 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (12)  

นําท่านชม โชวเ์ปลี�ยนหน้ากาก ที�ใชศ้ิลปะพรอ้มความสามารถในการเปลี�ยนหนา้กากแต่ละ

ฉากภายในเสี �ยววินาที โดยที�ไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที�สงวนและสืบทอดกนัมา

ภายในตระกลู หลายช ั�วอายคุน ไม่ถา่ยทอดใหบุ้คคลภายนอกทั�วไป 

พกัที�   HOLIDAY INN EXPRESS 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

 
วนัที�หก  เฉิงตู-รา้นชา-ถนนโบราณจนิหลี�-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 
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   นําทา่นแวะรา้นชา ชมิชาตน้กาํเนิดซึ�งมชีาหลายประเภท

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื �อเป็นของฝาก 

นําท่านเดนิทางสู่แหล่งชอ้ปปิ�ง ถนนโบราณจนิหลี� เป็น

ถนนคนเดนิที�รกัษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี

มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งเลอืกซื �อสนิคา้ตาม

อธัยาศยั 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14)  

  เมนูพเิศษ !! อาหารสมุนไพร 

14.20 น.     กลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR CHINA  เที�ยวบนิที� CA 471 

(บรกิารอาหารว่างและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

16.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร ***  
 
ขอ้สําคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 

 ทวัรนี์�สาํหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ �นไปและเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไม่มั�นใจโปรดสอบถาม 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 ทา่น 

โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มวีซีา่และอย่างนอ้ย 

10 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศที�มวีซีา่ (หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีี�จะชาํระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อให ้

คณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เคร ื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ เพื�อเชค็ว่า

กรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทาง หรอื สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ และ เวลาบนิ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะนั�น

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ �นอยู่กบัความเหมาะสม และคํานึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ �ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวิสยัที�ทาง 

บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบิน รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากท่าน

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจนี ทุกเมือง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื �นเมอืงให ้

นักท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นยางพารา, รา้นผา้ไหม, รา้นใบชา ซ ึ�ง

จาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกทา่นทราบว่า

รา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ ื �อหรอืไม่ซ ื �อ

ขึ �นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทั�งสิ �น และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะ

เขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ �นจากท่าน เป็น

จํานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / รา้น 
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํนําหนา้

ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเคร ื�องบิน ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

 บรษิทัฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นั�น 

 ทา่นที�มวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางที�ระบุ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ใหร้บัทราบ

กอ่นการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวซีา่

ทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา 

การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบตัร

หายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

 ตั�วเคร ื�องบนิที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกที�นั�งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดร้บัที�นั�งแบบสุม่เทา่นั�น) 

 หลงัจากที�ทา่นไดช้าํระคา่มดัจาํและคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั ก่อนเดนิทาง  ทา่นจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรยีมตวัการเดนิทาง  

1 วนั ก่อนเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีคร ั�ง 

 เมื�อทา่นทาํการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เดก็  

2-18 ปี  

พกัเดี�ยว 

(จ่ายเพิ�ม) 

ราคา 

ไม่รวมต ั�ว 

วนัที� 12-17 พฤศจกิายน 2562 23,999 23,999 3,500 12,899 

วนัที� 19-24 พฤศจกิายน 2562 23,999 23,999 3,500 12,899 

วนัที� 26 พฤศจกิายน-01ธนัวาคม 

2562 
22,999 19,899 3,500 12,899 

วนัที� 05-10 ธนัวาคม 2562 

*วนัหยุด ลา 2 วนั* 
25,999 25,999 3,500 12,899 

วนัที� 10-15 ธนัวาคม 2562 

*วนัรฐัธรรมนูญ* 
24,999 24,999 3,500 12,899 

วนัที� 24-29 ธนัวาคม 2562 23,999 23,999 23,999 12,899 

วนัที� 27 ธนัวาคม-01 มกราคม 

2563 *วนัสิ �นปี ลา 2 วนั* 
26,999 26,999 3,500 12,899 

 
อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั�วเคร ื�องบนิช ั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่นั�น  

2. ที�พกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร 14 มื �อ ตามโปรแกรม (หากทา่นไม่ทานอาหารมื �อใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 
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4. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามโปรแกรม 

5. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีนํ�ามนัเช ื �อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที�มีการเรยีกเก็บจากสายการบิน ซ ึ�งเป็นอตัราเรยีก

เก็บ ณ วนัที� 28 มถินุายน 2562 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิ�มจากสายการบนิ ทา่นตอ้งชาํระเพิ�ม)  

7. คา่ระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร ื�อง 1 ใบ จาํกดัไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงินไม่เกนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองต ั�งแต่ อายุ 16 – 

69 ปี เท่านั�น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ �นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุม่ถงึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั�งสิ �น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ื �อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**ท ั�งนี�อตัราเบี �ยประกนัเร ิ�มตน้ที� 330 บาท ขึ �นอยู่กบัระยะเวลาการ

เดนิทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีที�เสียชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การติดเชื �อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไสต้ิ�ง, อาการที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตดิยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวั

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์
อตัราคา่บรกิาร *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเคร ื�องดื�มที�ส ั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

2. คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

3. คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จาํนวน 450 หยวน/ทรปิ/ท่าน  
(เดก็ชาํระทปิเท่าผูใ้หญ)่ 

4. ค่าทําวซีา่ชาวต่างชาติ ซ ึ�งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซีา่กรุป๊ (กรณีต่างชาต ิจ่ายเพิ�มจากค่าทวัร ์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�อนไขการสํารองที�นั�งและการชาํระคา่บรกิาร 

 กรุณาชาํระเงินมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท 

(ภายใน 48 ช ั�วโมง หรอื 2 วนั นับจากวนัที�ทาํการจอง) 

 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์่วนที�เหลอื  15 วนั ก่อนการเดนิทาง  

(กรณีไม่ชาํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไม่ครบภายในกาํหนด รวมถงึ กรณีเชค็ของท่านถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิ �) 

หมายเหต ุหากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สาํเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ที�ทกุคร ั�ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน สง่ภายใน 5 วนัหลงัจากการชาํระมดัจาํ 
การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั ขึ �นไป  คนืคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด  

 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ � เก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเก็บค่าใชจ้่ายท ั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทํา

ใหค้นเดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกิดความ
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เสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที�

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะ

พจิารณาเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีก

คนืได ้เชน่ ค่าตั�วเคร ื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�

เกดิขึ �นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่สามารถเดนิทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการนัตมีดัจาํที�นั�งกบัสายการบนิและค่ามดัจําที�พกั รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT 

จะไม่มกีารคนืเงินมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจําคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 
ขอ้แนะนําก่อนการเดนิทาง 

 กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิ �น และรวมกนัทุกชิ �นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และ

สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น 

ถา้สิ�งของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด

ใตท้อ้งเคร ื�องบนิเทา่นั�น  

 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเทา่นั�น  

 หา้มนําแบตเตอร ี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ื�องในทกุกรณี 
เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (วซีา่เดี�ยว) 

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไม่มี

การ ชํารุดใดๆ ท ั�งสิ �น ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออก

นอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื �นหลงัสขีาวเท่านั�น ยิ �มหา้มเห็นฟัน มองเห็นท ั�งใบหน้า

และใบหูท ั�งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื �อสีขาว เช่น เสื �อยืดสีขาว ชุดนักศกึษา หรอืชุด

ขา้ราชการ ไม่สวมเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช ั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายไุม่เกนิ 6 

เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ �กเกอร ์หรอืรูปพริ �นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

5.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

5.1.1 สาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 

  5.1.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
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5.2.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที�เขตหรอือาํเภอเทา่นั�น 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

6.1  ใบอนุญาตกิารทาํงาน ตวัจรงิเทา่นั�น ! ! ตอ่อายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดอืน 

6.2  หนังสอืรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์

6.3 สาํเนาตั�ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตกิาร

ทํางานในประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวซีา่เขา้

ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

 สําหรบัผูท้ี�ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเร ื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นั�นกอ่นการสง่เอกสารยื�นวซีา่ 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวซีา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งให ้

บรษิทัทวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื�นวซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสาร

เพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ �ของสถานทูต และบางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบ

ลว่งหนา้   
คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,360 บาท  

 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�เจา้หน้าที�ฝ่ายขาย) 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รบัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 

 ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

 นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

 นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซีา่ 

 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 ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า** 

 

 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี�!!!! 

**เนื�องจากสถานทูตจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี�** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 



                                                               หน้า 10 จาก 11 
  

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) 

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หย่า   ไม่ไดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส................................................................................................................................ 

ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

..............................................................................................................................................................................รหสั

ไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื........................................... 

ที�อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่........................................................................... 

ตาํแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 

ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

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

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

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดก่อนเกษยีณ (ภาษาองักฤษ

ตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

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

รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

สําหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบดิา-มารดา / สําหรบัท่านที�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 ุ



                                                               หน้า 11 จาก 11 
  

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น

จรงิเพื�อใชใ้นการขอยื�นวซีา่ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้่านเกดิความ

ไม่สะดวกภายหลงั  ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบียบอย่าง

เครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 


