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นมสัการองคผ์ู่เศียรทรงชา้ง 1 ในพทุธคิร ี| ลอ่งเรอืชม หลวงพอ่โตเลอ่ซาน 
อทุยานจิ่วจา้ยโกว | อทุยานหวงหลง | ศนูยอ์นรุกัษห์มีแพนดา้ 

   

 

 

 

 

 

  

 

ครบสูตรเฉิงตู จิว่จ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ ๊
นมัสการองผู่เศียรทรงช้าง 8 วัน 7 คนื 

เดินทาง 09-16 เมษายน 2563  
 

 

 

 

ราคาแนะน าเพียง 32,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  
วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉิงต(ูสนามบนิเฉิงตซูวงหลิว)-เมา่เสีย้น(TG618 : 10.50-15.00) 
วนัท่ี 2   เมา่เสีย้น-อทุยานหวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ขึน้-ลง)-ปากหบุเขาจิ่วจา้ยโกว  
วนัท่ี 3   อทุยานจิ่วจา้ยโกว(รวมรถประจ าอทุยาน) 
วนัท่ี 4.  จิ่วจา้ยโกว-ผา่นชมเมืองโบราณซงพาน-ผา่นชมทะเลสาบเต๋ียซี-เฉิงต ู
วนัท่ี 5.    เมืองโบราณหวงซี-เฉิงต-ูเลอ่ซาน-ลอ่งเรือชมหวงพอ่โตเลอ่ซาน-งอ้ไบ๊ 
วนัท่ี 6.    ยอดเขาจินติง่(กระเชา้)-นมสัการองคผ์ูเ่ศียรทรงชา้ง-งอ้ไบ๊-เฉิงต ู

วนัท่ี 7.    ศนูยอ์นรุกัษห์มีแพนดา้(รวมรถแบตเตอรี่)-รา้นนวด-รา้นชา-ถนนคนเดนิซุนซีลู-่โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 

วนัท่ี 8.    รา้นยางพารา-ถนนคนเดนิจิ่งหล่ี-เฉิงต(ูสนามบนิเฉิงตซูวงหลวิ)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(TG619 : 16.15-18.20)     



  2 ครบสตูรเฉิงต ูจิ่วจา้ยโกว หวงหลง เล่อซาน งอ้ไบ๊ นมสัการองผู่เศียรทรงชา้ง 8 วนั 7 คืน โดยสายการบินไทย                              [GQ1CTU-TG002] 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (TG618 : 
10.50-15.00)-เม่าเสีย้น 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4 ประตู 2-3 คาน์เตอร ์D สายการบินไทย (TG) 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเฉิงตู โดยเท่ียวบนิท่ี TG 618   
15.00 น. เดนิทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้หมินใจกลาง

มณฑล มีภมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภมูอิากาศท่ีเหมาะสมตอ่การ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
รอ้นท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดบั 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวนัตกเฉียงใต ้  
จากนัน้น าทกุท่านออกเดนิทางสู ่เมืองเม่าเสีย้น (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

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

วันที2่ เม่าเสีย้น-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึน้-ลง)-ปากหุบเขาจิว่จ้ายโกว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

 
 น าท่านสู ่เขตอุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) น าท่านชมความงามของธรรมชาติท่ีสรา้งสรรคเ์ป็นล า

ธารสายหนึ่งไหลมาจากภเูขาหิมะนบัพนัๆ ปี จนหินปนูเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชัน้ ทัง้เลก็และใหญ่กว่า 4,000 ชัน้ สงูตัง้แต ่
1.5 – 4.5 เมตร น า้สีรุง้ในอ่าง เปรียบเปรยเป็นท่ีเล่นน า้ของนางฟ้าชัน้สวรรค ์ล  าธารเรียงรายลดหลั่ นเป็นระยะกว่า 3,000 
เมตร เป็นรูปรา่งตา่งๆ แสนมหศัจรรยแ์ละงดงาม ไม่มีท่ีใดในโลกเทียบได ้จนมีช่ือว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกร
เหลือง   

 **แจ้งให้ทราบ：น า้ในอุทยานหวงหลง จะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับสภาพอากาศไม่สามารถก าหนดได้ และหาก ณ วัน
เดนิทางหวงหลงประกาศปิด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเป็นโหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหรือและ
ไมค่ืนคา่ใชจ้่ายใดใดทัง้สิน้**   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้เดนิทางตอ่ ท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของ ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) และไดส้มัผสักับ

กลิน่ไอธรรมชาติบนผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีหาดไูดย้ากตน้ไมน้านาพนัธุ ์โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือน
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กันยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไมร้่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปล่ียนสี สีของใบไมมี้หลากหลายสีสัน
ผสมผสานกบัละอองหิมะท่ีโปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่หใ์หก้ับจิ่วจา้ยโกวมากขึน้ คณะเดินทางมาถึงจิ่วจา้ยโกว 
เมืองท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบา้นพกัท่ีมีจ  านวนมาก ตัง้แต่ระดบัเกสทเ์ฮา้นจ์นถึงโรงแรมระดบั 5 
ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ์ท่ีเรียงรายและมีผูค้นจ านวนมากซึ่งลว้นแตเ่ป็นชาวจีนเชือ้สายธิเบต แบง่แยกออกเป็นหลายเผา่ 

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

วันที ่3  อุทยานจิว่จ้ายโกว(รวมรถประจ าอุทยาน) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตจิิว่จ้ายโกว (รวมรถประจ าอทุยาน) เพ่ือชม มรดกโลกอทุยานแห่งชาติธารสวรรค ์“จิ่วจา้ย
โกว” ซึ่งตัง้อยู่ท่ี อ  าเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉิงต ูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สงูกว่า
ระดบัน า้ทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบรเิวณถึง 148,260 เอเคอร ์เทือกเขาเหล่านี ้น าท่านสมัผสักับความงาม ซึ่งไดร้บัการ
อนรุกัษใ์หเ้ป็นมรดกโลกเม่ือ 14 ธนัวาคมปี ค.ศ.1992 อทุยานแห่งชาตจิิ่วจา้ยโกว ดนิแดนท่ีธรรมชาตไิดเ้นรมติ ประดจุดั่งแดน
สวรรค ์อุทยานจิ่วจ้ายโกว ไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีเนือ้ท่ี 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้า
หมูบ่า้น ฉะนัน้จึงไดช่ื้อวา่ จิ่วจา้ยโกว มีแมน่ า้ล  าธาร มีทะเลสาบใหญ่นอ้ยมากมาย หลายรอ้ยกว่าแห่ง ซึ่งชาวทอ้งถิ่นเรียกว่า
ลกูทะเล น า้ในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้าเป็นสีคราม 
สมัผสัธรรมชาตบิรสิทุธิท่ี์ไดร้บัการดแูลรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ถูกท าลายดว้ยน า้มือมนุษย ์เม่ือเดือนสิงหาคม 2560 เกิด
แผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ในอทุยานจิ่วจา้ยโกว ตอ้งปิดซ่อมบ ารุงนานกวา่ 7 เดือน จึงเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมครัง้หน่ึง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั  น าท่านชมความงามของ อุทยานจิว่จ้ายโกว(ต่อ) หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองชวนจู่ 
(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

 หมายเหตุ : การท่องเที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทางอุทยานมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวในแต่ละวัน ดังนั้นการชม
ธรรมชาตไิดม้ากนอ้ยขึน้อยู่กบัความวอ่งไวของคณะทัวร ์ และจ านวนนักท่องเท่ียวในวนันัน้ๆ หรือสถานท่ีท่องเท่ียวบางจุดมี
การจ ากดัเวลา และบางจดุอาจจะปิดไมใ่หเ้ขา้ชมไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆทัง้สิน้  บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนคืนเงินใดๆในกรณีท่ี
คณะไมส่ารมารถเขา้ชมครบทกุจดุ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้ชมอทุยานจิ่วจา้ยโกวไดไ้ม่ว่า
จะดว้ยสภาพอากาศหรือเหตผุลใดๆ (ถือประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั)  
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเที่ยว อุทยานแห่งชาติซงผิงโกวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืน
ค่าบริการใดๆทัง้ส้ิน   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่4 จิว่จ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตีย๋ซี-เฉิงตู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองเฉิงตู (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชั่วโมง) ระหวา่งทาง แวะชมน าท่านผา่นชม เมืองโบราณซงพาน เป็น

เมืองโบราณท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมืองซงพานไว ้  
น าท่านผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ท่ีมีน า้สีเขียวดั่งเทอคอวย์บนท่ีราบสงู สลับดว้ยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดขึน้จาก
แผน่ดนิไหวอย่างรุนแรงบอ่ยครัง้และไดก้ลืนเมืองทัง้เมืองอยู่ใตท้ะเลสาบ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน 
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มธรรมชาตแิละความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซ่ือ สมยัเม่ือ70 ปีท่ีแลว้ไดเ้กิดสงครามเหล่าบรรดาทหาร
จีนแดงหนีมาตามเสน้ทางผา่นทุ่งหญา้อนัสวยงามเพ่ือเป็นการระลกึถึงทหารจีนแดง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองเฉิงตู (ตอ่)(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 

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

วันที ่5 เมืองโบราณหวงซ-ีเฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านสู ่เมืองโบราณหวงหลงซี ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศเก่า ๆ ของหมู่บา้นสมยัราชวงศห์มิง ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงหลงซี 

ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าการคา้ขายท่ีคึกคกั ปัจจุบนัเมืองนีเ้ป็นเมืองท่ีมี ทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวงหลงซีไดร้บัการ
ตีพมิพใ์นนิตยสารฉบบัหนึ่ง เม่ือ 10 กวา่ปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียว และเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรย์อ้นยุคอีก
หลายเรื่อง ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศ โรงน า้ชา วัดเก่าแก่ ตน้ไมโ้บราณ และวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีมกัไปจับกลุ่มเล่น ไพ่
นกกระจอก และด่ืมน า้ชาใตร้ม่ไม ้ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเล่อซาน (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมกับธรรมชาติสองขา้งทางท่ี
อดุมไปดว้ยแมกไมน้านาพนัธุแ์ละชีวติความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรกัษาวฒันธรรมแบบเดิมของชาวจีนและ
ธรรมชาต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 น าท่าน ลงเรือเพือ่ชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใชเ้วลาสรา้ง

นานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใชเ้งินบริจาคของชาวบา้น เพ่ือเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน า้ท่วมจากแม่น า้หมิงเจียง มี
ความยาวกวา่ 600 กิโลเมตร พระพกัตรข์องหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น า้หมิงเจียงเป็นพระพทุธรูปนั่งท่ีสกัดเขา้ไปในภูเขาท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก สงูถึง 71 เมตร  
น าท่านเดินทางสู่ เขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เอ๋อเหมยแปลว่าคิว้โก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะ
เหมือนคิว้ นกัพรตในลทัธิเตา๋เริม่เขา้มาสรา้งศาลเจา้ในเทือกเขาแห่งนีใ้นศตวรรษท่ี 2 หลงัจากนัน้ศาสนาก็เริ่มเฟ่ืองฟูมาจนถึง
ศตวรรษท่ี 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศกัดิส์ิทธิ์ทางพทุธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถ
ซาน) 

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

วันที ่6 ยอดเขาจนิติง่(กระเช้า)-นมัสการองคผู่์เศยีรทรงช้าง-ง้อไบ๊-เฉิงตู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเปล่ียนรถท้องถิ่นขึน้ภูเขาแลว้นั่งกระเชา้ลอยฟ้าขึน้สู่จุดชมวิวบน ยอดเขาจินติ่ง ท่ีมีความสูงจากระดับน า้ทะเล 

3,077 เมตร ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันอ์นัสลบัซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนือชัน้เมฆท่ีสวยงามดจุดั่งสวรรค ์นมสัการสิ่งศกัดิส์ิทธิ์บน
เขา องคผู่์เสียนทรงช้าง (สมตัภทัธโพธิสตัย)์ พระพกัตร ์10 ทิศ สงู 48 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านลงจากเขางอ้ไบ๊ ท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) มีภูมิประเทศลอ้มไป
ดว้ยเทือกเขาและมีสภาพภมูอิากาศท่ีเหมาะสม ตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืน้ท่ีประมาณ 567,000ตารางกิโลเมตร 
ประชากรสว่นหนึ่งเป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชาตติ่างๆ ไดแ้ก่ ชาวย่ี ทิเบต เมีย้ว หยุ เชียง 

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

วันที ่7 ศูนยอ์นุรักษห์มีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านนวด-ร้านชา-ถนนคนเดิน
ซุนซีลู่-โชวเ์ปลี่ยนหน้ากาก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยว์ิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กว่า 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมี

ก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกูยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ีพรอ้มจะตัง้ทอ้งมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ละ
ประมาณ 2 ตวั ตวัท่ีแขง็แรงเพียงตวัเดียวเท่านัน้จะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลกูศร รฐับาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้
เป็นส่ือการผกูมติรไมตรีกบัประเทศตา่งๆ   
น าท่านสู ่ศูนยว์จัิยแพทยแ์ผนโบราณ นวดฝ่าเทา้เพ่ือสขุภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้กับยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่
ซ  า้ใคร   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลงัจากนัน้น าท่านแวะ ชิมชา สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจีน จากนัน้พาท่านชอ้ปปิ้งต่อท่ีย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซึ่งเป็นย่าน
วยัรุน่ และขายสนิคา้ท่ีทนัสมยัเป็นถนนท่ีปิดไมไ่หร้ถสามารถวิง่ผา่นได ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชม การแสดงโชวเ์ปล่ียนหน้ากาก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชมการเปล่ียนหนา้กากภายในเสีย้ววินาที โดยท่ี

ไมส่ามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอก
ทั่วไป 
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ทีพั่ก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่8 
ร้านยางพารา -ถนนคนเดินจิ่งหลี่ -เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) -
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก  
น าท่านแวะร้านยางพารา ให้ท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้เพ่ือสุขภาพ  น าท่านสู่ ถนนโบราณจิ่งหล่ี เป็นถนนคนเดินท่ีรักษา
บรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีสนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้่านเลือกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเฉิงตูซวงหลิว 
16.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) โดยเท่ียวบนิท่ี TG619 
18.20 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภ์าพ 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 
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ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หาก
เกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัด

จ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่า
ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

อัตราค่าบริการ : ครบสูตรเฉิงตู จิว่จ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ ๊นมัสการองผู่เศยีรทรงช้าง 8 วัน 7 คืน  โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 09-16 เม.ย. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 6,000.- ไมร่บัจอย 

ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ทา่นละ 8,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครื่องบิน (รวมวีซ่าจีน 4 วนัท าการ) 
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กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละไม่เกิน  30 กิโลกรมั สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ 

คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
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8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร ์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจรงิ, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติ

ท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวี
ซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 
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9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วี
ซา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร  ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
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ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
 
 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มัน
ขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  14 ครบสตูรเฉิงต ูจิ่วจา้ยโกว หวงหลง เล่อซาน งอ้ไบ๊ นมสัการองผู่เศียรทรงชา้ง 8 วนั 7 คืน โดยสายการบินไทย                              [GQ1CTU-TG002] 

 

 

**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................ 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ............................................................................................................................ 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
................................................................................... ................................................................................................................. 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................... .................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ................................................ ................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... ............................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ................................................................................................................. 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ........................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ...................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ..................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................... .......................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ..........................................................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ..........................................................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.............................................................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.............................................................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 
จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 


