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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.55-21.45 หรือ 
19.10-23.05) 

X X ✈ 
WYNDHAM GRAND PLAZA 
CHENGDU HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

2 เฉิงตู-อุทยำนซงผงิโกว (รวมรถแบตเตอร่ี) 
ฉวนจู่ซ่ือ 

   YARI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
ฉวนจู่ซ่ือ-อุทยำนแห่งชำติหวงหลง-ผ่ำนชม
เมืองโบรำณซงพำน-ทะเลสำบเตี๋ยซีไห่ 
เม่ำเส้ียน 

   
MAOXIAN 
INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 เม่ำเส้ียน-อุทยำนภูผำหิมะกำร์เซียต๋ำกู่ปิงชวน 
(กระเช้ำ)-เม่ำเส้ียน 

   
MAOXIAN 
INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 

เม่ำเส้ียน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) 
ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้าน
หมอนโอโซน-ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่
โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

   
WYNDHAM GRAND PLAZA 
CHENGDU HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

6 ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนโบรำณจินหลี่ 
เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 15.25-18.00) 

  ✈  
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กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 180 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 
 

 ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน 2561 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

16.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
17.55 น.         เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8146 (17.55-21.45  

หรือ 19.10-23.05) (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.45 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ท่ีสุดของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  
 WYNDHAM GRAND PLAZA CHENGDU HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีส่อง เฉิงตู-อุทยำนซงผงิโกว (รวมรถแบตเตอร่ี)-ฉวนจู่ซ่ือ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนซงผิงโกว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง ) ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้น

ชมบรรยากาศสองขา้งทาง  
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บ่ำย น าท่านเท่ียวชม อุทยำนซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอร่ี) อุทยานน้ีรวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความ
งดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความล้ีลบัของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 
ทะเลสาบ 40 ววิทิวทศัน์  น าท่านชม ทะเลสำบยำว (ฉำงไห่) ทะเลสำบต้นกก (ฟำงไห่) ทะเลสำบหิน
ขำว (ไป๋สือไห่) ทะเลสำบไป๋ล่ำไห่ (ช่ำงไป๋ล่ำไห่-เช่ียไป๋ล่ำไห่) ทะเลสำบแห่งควำมรัก ทะเลสำบ 5 สี 
สระมรกต ทะเลสำบหมึกสีน ้ำเงินเข้ม และน ้ำตกธำรไข่มุก สวยงดงามไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว ดินแดน
สวรรคบ์นดิน ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนจู่ซ่ือ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 2 ช่ัวโมง) ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้งทาง  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 YARI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ำม ฉวนจู่ซ่ือ-อุทยำนแห่งชำติหวงหลง-ผ่ำนชมเมืองโบรำณซงพำน-ทะเลสำบเตี๋ยซีไห่-เม่ำเส้ียน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมความงามของ อุทยำนแห่งชำติหวงหลง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) ท่ีมี

ล าธารน ้าไหลมาจากยอดเขาท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ซ่ึงเป็นสายน ้าท่ีมีส่วนผสมของหินปูน 
เม่ือไหลลงสู่ท่ีราบก่อเกิดเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่นอ้ย ท าใหหิ้นปูนตกตะกอนเกาะตวักนัเป็นแอ่งเล็ก
ใหญ่มากมาย น ้ าใสเรียบเหมือนกระจกท่ีสะทอ้นภาพทอ้งฟ้า ภูเขาและตน้ไม ้(เดินทำงเท้ำตำม
เส้นทำงทีท่ำงอุทยำนสร้ำงไว้ ไม่รวมกระเช้ำขึน้–ลง) 
*** ในกรณทีีช่ม   อุทยำนแห่งชำติหวงหลงไม่ได้    เน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย ทำงบริษัท
ขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็น น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทำงตะวันตกของอ ำเภอซง
พำน ภำยในหมู่บ้ำนโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจำกระดับน ้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่
สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศำ องค์ประกอบส ำคัญของทิวทัศน์คือ 
ภูเขำ ถ ำ้ ป่ำ ทะเลสำบ ทะเลสำบใหญ่น้อยมีควำมงดงำมสำมำรถที่จะประชันกับจ่ิวจ้ำยโกวได้ ส่วน
น ำ้ตกกส็ำมำรถประชันกบัหวงหลงได้***    

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  ระหวา่งทาง ผ่ำนชม เมืองโบรำณซงพำน เป็นเมืองโบราณท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ

เมืองซงพานไว ้ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายรูปกบับรรยากาศท่ีสวยงามของตวัเมืองโบราณ น าท่านแวะชม 
ทะเลสำบเตี๋ยซีไห่  ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีผวิน ้าราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามต านานท่ีเล่าขานกนั
มาวา่ ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากแผ่นดินไหว ท าให้หมู่บา้นทั้งหมู่บา้นจมอนัตธานหายไปทนัที และ
ความงามท่ีเห็นอยู่น้ีเป็นความงามท่ีเกิดจากความหายนะ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ำเส้ียน 
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชากร 
ส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผา่เชียง อีกทั้งยงัและเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุหมีแพนดา้ท่ีส าคญัของจีนแห่งหน่ึง 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ี่  เม่ำเส้ียน-อุทยำนภูผำหิมะกำร์เซียต๋ำกู่ปิงชวน (กระเช้ำ)-เม่ำเส้ียน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยำนสวรรค์ภูผำหิมะกำเซียร์ต๋ำกู่ ปิงชวน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 
ช่ัวโมง) เป็นอุทยานทางธรรมชาติท่ีล ้าค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ท่ีมีความงามไม่แพอุ้ทยานและ
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ทะเลสาบใดๆ โดยจุดท่ีสูงท่ีสุดมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูผาธาร
น ้าแขง็ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ชาวบา้นเช่ือวา่มีเทพเจา้พิทกัษภู์เขาแห่งน้ีอยู ่ท  าใหภู้ผาแห่งน้ียงัมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได ้ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านน่ังกระเช้ำ ชมภูเขาน ้ าแข็งหิมะ 3 ลูก ท่ีเช่ือว่าเป็นสันหลงัมงักรท่ีมีความงดงาม ฉากเบ้ือง

หน้าเป็นภูเขาท่ีสูงชนัตดักบัทอ้งฟ้าท่ีมีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตยส์ะทอ้นกลาเซียร์คลา้ยดัง่
ภูเขาเงินระยิบระยบัสะท้อนเข้าสู่สายตา ดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ท่ีหาชมได้ยากยิ่งนัก 
จากนั้นน าท่านสู่ ทะเลสำบต๋ำกู่ เป็นทะเลสาบท่ีส าคญัสุดในอุทยานแห่งน้ี น ้ าในทะเลสาบนั้นจะมี
สีสันท่ีแตกต่างกนัไปแลว้แต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไมผ้ลินั้นน ้ าทะเลสาบจะมีสี
เขียวเขม้คลา้ยดัง่หยกท่ีจมอยูก่น้แม่น ้ า ในช่วงใบไมร่้วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสีสันของใบไม้
หลากหลายสีท่ีร่วงหล่นลงจากตน้มาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหนา้หนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปดว้ยหิมะน ้ าแขง็ท่ีดู
แลว้คลา้ยดัง่ยนือยูใ่นยุโรป ไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเม่ำเส้ียน 
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีห้่ำ  เม่ำเส้ียน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านหมอนโอโซน 
   ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ท่านจะไดส้ัมผสัธรรมชาติอนั
งดงามระหวา่งการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั้งอยูท่ี่กน้กระทะซ่ือชวน กลางลุ่มแม่น ้าหมินเจียง ตะวนัออก
มีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกล้กับชลประทานเข่ือนตูเจียงเยี้ ยน ซ่ึงสร้างบนแม่น ้ าหมินเจียง เป็น
ชลประทานแยกสายน ้ากระจายออกไปเป็นรูปพดัเพื่อทดน ้าเขา้สู่ท่ีราบเฉิงตู เมืองน้ีจึงเป็นพื้นท่ีอุดม
สมบูรณ์จนไดฉ้ายาวา่ “เมืองสวรรคข์องจีน” อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงทางประวติัศาสตร์ก่อนคริสตศกัราช 
500 กวา่ปี 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านแวะ ร้ำนนวดเท้ำ ชมการสาธิต กำรนวดเท้ำ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด 

ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ และท่านยงัสามารถชมการสาธิตการรักษา
แผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองจีน จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี) ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กวา่ 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสัตวส์งวน
หายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ีพร้อมจะตั้งทอ้งมีเพียง 3 วนั
ใน 1 ปี และจะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตวั ตวัท่ีแข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรด
ของหมีแพนดา้คือไผลู่กศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นส่ือการผูกมิตรไมตรีกบัประเทศต่าง  ๆน าท่านแวะ 
ร้ำนหมอนโอโซน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือมาฝากคนทางบา้น น าท่านแวะ ร้ำนหยก ท่ีมีคุณภาพและมี
ช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลท่ีมี
ช่ือเสียง แลว้น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ มากมาย ทั้ง
แบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนงั, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของ
ท่ีระลึกต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
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น าท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ท่ีใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปล่ียนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเส้ียววินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 
 WYNDHAM GRAND PLAZA CHENGDU HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีห่ก  ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนโบรำณจินหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านแวะชม ร้ำนผ้ำไหม ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เคร่ืองจกัร และ

แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท าใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการ
ซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนใบชำ ชิมชา ตน้ก าเนิด ซ่ึงมีชาหลายประเภท
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจินหลี ่เป็นถนน
คนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือก
ซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลงิ เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
15.25 น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8145  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 

เฉิงตู...หอยเชลล์ผดัฉ่ำ 

ต๋ำกู่ปิงชวน ซงผงิโกว หวงหลง 6 วนั 5 คืน (3U) 
อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่24-29 ตุลำคม 2561  26,999 บำท 26,999 บำท 5,500 บำท 19,999 บำท 

วนัที ่31 ตุลำคม-5 พฤศจกิำยน 2561 23,999 บำท 23,999 บำท 5,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที ่7-12 / 21-26 พฤศจกิำยน 2561 22,999 บำท 22,999 บำท 5,500 บำท 15,999 บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่31 ส.ค. 61 เป็นเงิน 1,600 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ีย่อม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณลีูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกนักำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึน้อยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำติ เกบ็เพิม่ 1,000 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง
ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
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2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,050 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านหมอนโอโซน, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม, ร้านใบชา, ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ซ่ึง
จ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำน
จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของ
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ลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วนัทีไ่ม่เข้ำร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
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รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 
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8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์  

 
 
 
 

   ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก
ทำงบริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
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เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนที่ท ำงำน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท ำงำน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 

  


