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   ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่22-26 ม.ีค. 62 21,888.- 

วนัที ่27-31 ม.ีค. 62 21,888.- 

วนัที ่02-06 เม.ย. 62 23,888.- 

วนัที ่05-09 เม.ย. 62 23,888.- 

วนัที ่10-14 เม.ย. 62 29,888.- 

วนัที ่11-15 เม.ย. 62 31,888.- 

วนัที ่13-17 เม.ย. 62 31,888.- 

วนัที ่14-18 เม.ย. 62 31,888.- 

วนัที ่16-20 เม.ย. 62 25,888.- 

ฉงชิง่ อูห่ลง หลมุฟ้ำสำมสะพำนสวรรค ์ตำ้จู ๋  
5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทยสไมล ์(WE) 

 เร ิม่ตน้เพยีง       21,888.- 
                      รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 
 ลอ่งเรอืชมความงามแมน่ ้าแยงซเีกยีง ววิทวิทัศน์แสงสเีมอืงฉงชิง่  

 ถ ้าฝหูยงตง้ ตระการตาหนิงอกหนิยอ้ยในถ ้าสวยทีส่ดุของจนี  

 หลมุฟ้า สามสะพานสวรรค ์ชม 3 สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญส่ดุของเอเชยี 

 ลิม้รสตน้ต ารับหมาลา่ หมอ้ไฟฉงชิง่  
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วนัที ่24-28 เม.ย. 62 23,888.- 

วนัที ่26-30 เม.ย. 62 23,888.- 

วนัที ่02-06 พ.ค. 62 22,888.- 

วนัที ่08-12 พ.ค. 62 22,888.- 

วนัที ่14-18 พ.ค. 62 22,888.- 

วนัที ่17-21 พ.ค. 62 23,888.- 

วนัที ่21-25 พ.ค. 62 22,888.- 

วนัที ่12-16 ม.ิย. 62 22,888.- 

วนัที ่19-23 ม.ิย. 62 22,888.- 

วนัที ่26-30 ม.ิย. 62 22,888.- 

 

 ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,650 บำท  
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

*หัวหนา้ทัวร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ 

โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 
 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – ฉงชิง่(สนำมบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย) –อูห่ลง(10.30-14.50) 

07.30 น. พรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทยสไมล ์

(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุก

ทา่น 

10.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684 

14.50 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนเมอืงฉงชิง่ ตัง้อยูภ่าคตะวันตกของประเทศจนี ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาล

จนีพรรคก๊กมนิตั๋งในสมัยทีญ่ีปุ่่ นรกุรานประเทศจนี แตเ่ดมินัน้ฉงชิง่เป็นเมอืงเอกทีข่ ึน้กับมณฑลซือ่ชวน ตอ่มาเมือ่วันที ่

14 มนีาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิง่เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉง

ชิง่ข ึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคม

ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยูท่างทศิตะวันตก หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นออกเดนิทางจากเมอืงฉง

ชิง่ สู ่เมอืงอูห่ลง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่YIYUN  HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 อู่หลง-หลุมฟ้ำสำมสะพำนสวรรค(์รวมรถแบตเตอรี)่-ระเบยีงแกว้อู่หลง-โชว ์ IMPRESSION 

WULONG 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – ฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจียงเป่ย) –อู่
หลง(10.30-14.50) 

 ✈ 🍽 YIYUN  HOTEL or SAME 

2 อูห่ลง-หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค(์รวมรถแบตเตอรี)่-ระเบยีงแกว้ 🍽 🍽 🍽 YIYUN  HOTEL or SAME 

3 
ถ ้าฝูหยงตง้-ฉงชิง่-สวนเออ๋หลงิ-หมูบ่า้นโบราณฉือชโีขว่-ลอ่งเรอืแมน่ ้า
แยงซเีกยีง 🍽 🍽 🍽 FULI HOTEL  or  SAME 

4 
ฉงชิง่-ตา้จู่-เมอืงโบราณชางโจว-ผาหนิแกะสลักทีเ่ป่าติง่-ฉงชิง่-ถนน
คนเดนิเจีย่ฟ่างเปย 🍽 🍽 🍽 FULI HOTEL  or  SAME 

5 
หงหยาตง้-ฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย)-กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณ

ภมู)ิ (16.10-18.30) 🍽 🍽 ✈  
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เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

 
 น าทา่นชม อุทยำนแหง่ชำตหิลุมฟ้ำ-สะพำนสวรรค ์(มรดกโลก) แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิหล่งใหม่ล่าสดุที่

ไดรั้บการรับรองจากยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า-สะพานสวรรคเ์คยเป็น

สถานีมา้เร็วในสมัยถัง และแหง่นี้เกดิจากการยบุตัวของเปลอืกโลกกลายเป็นหลมุธรรมชาตขินาดใหญ่ หลังจากนั้นน า

ทา่น โดยสำรลฟิทแ์กว้ ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทาง

เดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี) 

ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมือ่มองทะลุออกไปคลา้ยกับ

สะพานเชือ่มสวรรคก์ับโลกมนุษย ์สะพานแห่งทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า 

และสะพานแหง่ทีส่ามคอื สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหดู้

คอ่นขา้งมดืด า นอกจากนี้ยังสรา้งจ าลองเพือ่ใชเ้ป็นฉากส าคัญของภาพยนตรจ์ีน เรือ่งศกึโค่นบัลลังกวั์งทอง ของผู ้

ก ากับชือ่ดัง จาง อวี ้โหมว โดยม ี3 นักแสดงชัน้น า คอื โจว เหวนิ ฟะ เจย ์โชว ์และกงลี ่อสิระถา่ยภาพความงามทาง

ธรรมชาตติามอัธยาศัย 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย หลังจากนัน้ น าทา่นพสิจูน์ความกลา้กับ ระเบยีงแกว้อูห่ลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานทีม่พีืน้ทีห่นา้กวา้งทีก่วา้ง

ทีส่ดุในโลก จุดชมววิแหง่นี้เป็นหนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร  สว่นทีย่ืน่ออกจากหนา้ผา 11 เมตร  ความ

ยาว 26 เมตร ความสงูแนวตัง้จากดา้นลา่งของหนา้ผาสงู 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากในและ

ตา่งประเทศกวา่ 20 ทา่น   ถอืไดว้า่เป็นจุดชมววิสะพานแกว้ทีต่ดิอันดับแผ่นกระจกกวา้งทีส่ดุในโลก น าทา่นชมโชว ์

IMPRESSION WULONG ผลงานของผูก้ ากบัจางอวีโ้หมว ซึง่เนรมติหุบเขาของเมืองอู่หลงใหเ้ป็นฉาก 

โดยบอกเลา่เรือ่งราววถิชีวีติและประวัตศาสตรข์องผูค้นเมอืงฉงชิง่ ผ่านการแสดงโชว ์มผีูแ้สดงกว่า 500 คน

และชมระบบแสง ส ีเสยีง อันยิง่ใหญ่ ตระการตา  

 หมำยเหตุ  : พเีรยีดทีเ่ดนิทำงเดอืน ม.ค. – ม.ีค. 62 ไม่รวมโชว ์IMPRESSION  WULONG 

เนือ่งจำกปิดกำรแสดงดว้ยสภำพอำกำศทีห่นำว  พเีรยีดเดนิทำงวนัดงักลำ่วไมม่คีนืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เนือ่งจำกไมไ่ดค้ดิรวมในรำคำทวัรต์ ัง้แตแ่รก 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่YIYUN  HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 ถ ำ้ฝูหยงตง้-ฉงชิง่-สวนเออ๋หลงิ-หมูบ่ำ้นโบรำณฉอืชโีขว่-ลอ่งเรอืแมน่ ำ้แยงซเีกยีง 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชม ถ ำ้ฝูหยงตง้ (มรดกโลก) ไดช้ือ่ว่าเป็นถ ้าทีส่วยทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของจีน คน้พบเมือ่เดอืนพฤษภาคม ปี 

ค.ศ.1993 ถ ้าหนิปูนอายุกว่า 1.2 ลา้นปี มีพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กโิลเมตร กวา้ง 50 เมตร 

อุณหภูมเิฉลี่ยภายในถ ้าประมาณ 16 องศาเซลเซยีส โดยมหีอ้งโถงหลักพืน้ที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับการเดนิเทีย่วชมความงดงามทางธรรมชาตทิีเ่ต็มไปดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยในรูปต่างๆ ตามแต่จนิตนาการของแต่

ละคน เชน่ มา่นน ้าตก ธง ผลองุ่น ปะการังใตท้ะเล เสน้ผม เข็ม ซึง่มกีารจัดแสงสภีายในถ ้าชว่ยเพิม่ความงดงามยิง่นัก และ

น าทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉงชิง่ 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บำ่ย น าทา่นชม สวนเออ๋หลิง่ ตัง้อยูเ่ขตหวจีง ซึง่อยูแ่ถบแม่น ้าแยงซเีกยีง และขนาบดว้ยเจียงหลงิ เดมิมชีือ่เรยีกว่า “เอ๋

อเซีย่งหลิง่”สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ช่องแคบเขาซันหลิง่ ซึง่มีลักษณะเหมือนคอห่าน จงึไดถู้กขนานนามว่า “สวนเอ๋อห

ลิง่”(สวนคอหา่น) และถอืไดว้่าเป็นชอ่งแคบทีม่รีะยะใกลน้ครฉงชิง่มากทีส่ดุ ภายในบรเิวณสวนประกอบดว้ยสะพาน

เชอืก ศาลาชมววิ ฯลฯ  อกีทัง้ยังมบีรรยากาศทีร่ม่รืน่และทา่นยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพ

รอบๆ นครฉงชิง่ น าทา่นชม หมูบ่ำ้นโบรำณฉอืชีโ่ขว่ เป็นหมู่บา้นทีม่ชีนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู ่

อาคารบา้นเรอืนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดัง้เดมิไว ้อสิระใหท้่านสัมผัสกลิน่อายยอ้นยุคสมัย

ราชวงศซ์ง่ หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝาก น าท่าน ล่องเรอืชมควำมงำมแม่น ำ้แยงซเีกยีง และแม่น ้า

เจยีหลงิ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ FULI HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 ฉงชิง่-ตำ้จู-่เมอืงโบรำณชำงโจว-ผำหนิแกะสลกัทีเ่ป่ำต ิง่-ฉงชิง่-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่ำงเปย 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนั้นเดนิทางไปยัง เมอืงตำ้จู๋ ในนครฉงชิง่ ซึง่อยู่ตดิกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิง่เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของ

ประเทศจนี ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่มณฑล (อกี 3 นครคอื ปักกิง่ เทยีนจนิ และเซีย่งไฮ ้) เป็นเมอืงท่ารมิแม่น ้าแยงซเีกยีง

มาแตโ่บราณ ตัวเมอืงตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ ้าแยงซ ีและแมน่ ้าเจียหลงิเจียง ถูกขนานนามว่า เมอืงภูเขา เตาไฟ เมอืงใน

หมอก ปัจจุบันเป็นเมอืงอุตสาหกรรมหนัก เดนิทางถงึเมอืงตา้จู๋ ซ ึง่อยู่ห่างจากนครฉงชิง่ประมาณ 160 กโิลเมตร มี

สมญานามวา่ “บา้นเกดิแหง่หนิแกะสลัก” ทั่วทัง้เมอืงมศีลิปะรปูป้ันหนิแกะสลักกวา่ 50,000 ชิน้ จารกึค าสอนภาษาจีน

ถงึ 100,000 ชิน้ กระจายกันอยูบ่นหนา้ผากวา่ 75 จุด ในบรเิวณ 5 ภเูขา คอื เป่าติง่ซาน เป่ยซาน หนันซาน สอืเหมนิ

ซาน และสอืจว้นซาน  น าทา่นเขา้ชมและอสิระชอ็ปป้ิง เมอืงโบราณชางโจว   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านชม ผำหนิแกะสลกัตำ้จู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี)่ ไดรั้บการจัดเขา้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก

ยเูนสโกใ้นปี ค.ศ.1999   งานหนิแกะสลักของตา้จู๋เป็นศลิปะสมัยราชวงศถั์งและซง่ ลว้นแลว้แต่น าเสนอเรือ่งราวทาง

พทุธศาสนานกิายมหายาน หลักธรรมลัทธเิต๋า และปรัชญาค าสอนของขงจื๊ อทีช่าวจีนเคารพนับถอื และเป็นอกีกลุ่ม

งานหนิแกะสลักทางพระพทุธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง 1 ใน 4 แหง่ของจนี คอื ถ ้าผาโม่เกาคู ทีเ่มอืงตุนหวง มณฑลกานซ ู

ถ ้าพระพทุธหลงเหมนิทีล่ั่วหยาง และถ ้าผาหยนุกัง ทีต่า้ถง มณฑลซานซ ีซึง่ 3 แห่งนั้นเป็นศลิปะถ ้าสมัยเริม่ตน้ของ

จนี สว่นตา้จู๋เป็นงานศลิปะถ ้ายคุหลัง (ครสิตศ์ตวรรษที ่9-13) ทีม่คีวามอ่อนชอ้ยงดงาม น าท่านชมความงดงาม งาน

ศลิป์หนิแกะสลักทีเ่ขาเป่าติง่ซาน มคีวามสงูเหนือระดับน ้าทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุ่มรูปสลักพระพุทธรูป 

13 กลุ่ม ซึง่มรีูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหนา้ผากว่า 500 เมตร ซึง่ทัง้หมดเป็นรูปแบบศลิปะการ

แกะสลักหนิสมัยราชวงศซ์ง่ เชน่ พระพทุธเจา้ปางปรนิพิพาน รปูสลักเจา้แม่กวนอมิพันมอื วัฏสังสาร หรอืวงเวยีนชวีติ 

พระศรอีารยิเมตไตรย อสิระเทีย่วชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลับ 

เมอืงฉงชิง่ และน าท่านเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่ำงเปย ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพือ่

ร าลกึถงึชยัชนะในการท าสงครามกับญีปุ่่ น แตปั่จจุบันกลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้กวา่ 3,000 รา้น ซึง่มทีัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิง 

 

 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่FULI HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 หงหยำตง้-ฉงชิง่(สนำมบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย)-กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ (16.10-18.30) 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

น าท่านสู่ หงหยำตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจียหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม 

รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพื้นเมอืง รา้นน ้าชา โรงละคร ซึง่ลว้นแลว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณให ้

อารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่า 
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

16.10 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  

18.30 น. เดนิทำงกลบัถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัด ิภ์ำพ 

 

 

  

 

 
 

ฉงชิง่ อูห่ลง หลมุฟ้ำสำมสะพำนสวรรค ์ตำ้จู ๋5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทยสไมล ์(GO1CKG-WE009) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่22-26 ม.ีค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 13,488.- 

วนัที ่27-31 ม.ีค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 13,488.- 

วนัที ่02-06 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 15,488.- 

วนัที ่05-09 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 15,488.- 

วนัที ่10-14 เม.ย. 62 29,888.- 29,888.- 29,888.- 5,000.- 19,988.- 

วนัที ่11-15 เม.ย. 62 31,888.- 31,888.- 31,888.- 5,000.- 16,488.- 

วนัที ่13-17 เม.ย. 62 31,888.- 31,888.- 31,888.- 5,000.- 16,488.- 

วนัที ่14-18 เม.ย. 62 31,888.- 31,888.- 31,888.- 5,000.- 16,488.- 

วนัที ่16-20 เม.ย. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 5,000.- 16,788.- 

วนัที ่24-28 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 14,988.- 

วนัที ่26-30 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 14,988.- 

วนัที ่02-06 พ.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

วนัที ่08-12 พ.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

วนัที ่14-18 พ.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

วนัที ่17-21 พ.ค. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 15,488.- 

วนัที ่21-25 พ.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

วนัที ่12-16 ม.ิย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

วนัที ่19-23 ม.ิย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

วนัที ่26-30 ม.ิย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

 รำคำเด็กทำรก(อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 7,900.-*ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิ วซีา่   
 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

8.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,650 บาท) 
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หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 



                       GO1CKG-WE009       8 จ ก 9 
 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรือรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต  

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ    
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์................................ .......... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์..........................................  

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


