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วันที ่   01-06 ก.ย. 60  
วันที ่   10-15 / 24-29 พ.ย.  
วันที ่   08-13 / 15-20 ธ.ค. 60 

17,900.- 

วันที ่   15-20 ก.ย. 60/18-23 ต.ค. 60 18,900.- 
วันที ่   04-09 ต.ค. 60  
วันที ่   28 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 61 22,900.- 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-กุย้หลนิ  ✈ O 
GERDEN HOLIDAY 
HOTEL 

2 กุย้หลนิ-หลงเซิน่-นาขัน้บนัไดหลงจี-๋รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) O O O 
GERDEN HOLIDAY 
HOTEL 

3 
กุย้หลนิ-หยางซัว่-ถ ้าเงนิ-ลอ่งเรอืแมน่ ้าหลเีจยีง(ครึง่สาย) 
รา้นผา้ไหม-ชอ้ปป้ิงถนนฝร่ัง 

O O O 
NEW CENTURY 
HOTEL 

4 
หยางซัว่ - กุย้หลนิ – รา้นหยก - ประตโูบราณกหูนานเหมนิ อสิระช ้
อปป้ิงถนนคนเดนิหรอืเมอืงยา่นการคา้จ าลองสมยัราชวงศห์มงิ -โชว ์
ELEPHANT LEGEND - ชมเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง(ชมดา้นนอก) 

O O O 
GERDEN HOLIDAY 
HOTEL 

5 
กุย้หลนิ - กระเชา้เขาเหยาซาน – รา้นใบชา - เมอืงจ าลองซง่ 
รา้นใยไผ ่- ชมโชวด์รมีไลค ์(DREAM LIKE LIJIANG) 

O O O 
GERDEN HOLIDAY 
HOTEL 

6 กุย้หลนิ-กรงุเทพฯ O ✈  
 
 

กุย้หลนิ หลงเซิน่ หยางซ ัว่ โชวด์รมีไลน ์
6 วนั 5 คนื (CZ)  

โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- กุย้หลนิ 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  

ช ัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

(CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น  

 

13.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกวางส ี 

โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 

*แวะพกัทีส่นามบนิอู๋ซู เมอืงหนานหนงิ พรอ้มท าพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

จากน ัน้กลบัขึน้เครือ่งเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ* 

 

ผา่นขัน้ตอน ใช ้

เวลา 30 นาท ี

18.10 น. 

 
 

เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกว่างซ ีมณฑลทาง

ภาคใตข้องประเทศจนี ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใต ้

ตดิกับมณฑลหยนุหนัน ทางเหนือตดิกับกุย้โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือตดิกับ

หูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกับกว่างตง ทางใตต้ดิกับอ่าวตังเกีย๋ และทาง

ตะวันตกเฉียงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบแอง่กระทะ และ

เทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิต่อกัน เทอืกเขาส าคัญ ไดแ้ก ่ภูเขาตา้หมงิ

ซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหนิปนูขาวทีค่รอบคลมุพืน้ทีค่รึง่หนึง่ของประเทศ ดว้ย

เหตนุีเ้องจงึมถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   

พกัที ่ GERDEN HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง        กุย้หลนิ - หลงเซิน่ - นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋- รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอหลงเซิน่ เมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิ

ป่าไม ้ แร่ธาตุ เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นที่มชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ อกีทัง้ยังเป็นศูนยร์วม

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าเยา้ น าท่านชม นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋

หรอืสนัหลังมงักร นาขัน้บนัไดทีแ่ลดเูหมอืนกบัมงักรเลือ้ยรอบเนนิเขา ตัง้อยูใ่นทศิ

ตะวันออกเฉียงใตข้องอ าเภอหลงจี๋ แถบหมู่บา้นเหอผงิ เนื่องจากบรเิวณนัน้ไม่มี

พืน้ทีร่าบ ชาวบา้นจงึท านาบนภเูขาในลักษณะขัน้บนัได โดยไลต่ัง้แต่ตนีเขาจนถงึ

ยอดเขา เนนิเขาเตีย้ก็ดูเหมอืนกับขดกน้หอย สว่นภเูขาสงูก็ดูเหมอืนเจดยี ์แต่ละ

ขัน้แตล่ะชัน้ สลับซอ้นเรยีงกนัสงูขึน้เรือ่ยๆ ชา่งอศัจรรยย์ ิง่  

ใชเ้วลา

เดนิทาง  

2 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางกลับสู่ เมอืงกุย้หลนิ แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงมณฑล

กวางส ี กุย้หลนิมกีารกอ่ชัน้ของแผ่นดนิหนิปูนตามธรรมชาต ิ ซึง่ยังคงด าเนนิอยู่

อยา่งไมห่ยดุยัง้ กุย้หลนิจงึมภีเูขาทีม่รีูปร่างแปลกตาและมถี ้าสวยงาม มแีมน่ ้าหลี

เจยีงไหลผ่าน มถี ้าหนิปนูอยู่มากมาย เกดิเป็นภเูขางวงชา้ง เขาฝูปอหรอืเขาขาด 

ยงัมถี ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุย่ออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บขนานนามว่า เมอืงแห่ง เขาเขยีว 

น ้าใส ถ ้าแปลก หนิงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จ้ักกันดขีอง

คนไทย เมือ่คราวเกดิอบุัตเิหตุรถแก๊สคว ่าทีถ่นนเพชรบุร ีเมือ่ 24 กันยายน 2533 

ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส้่งยาบัวหมิะอันมสีรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลือ

ผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ั่วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจ้ักสรรพคุณของบัวหมิะเรือ่ยมา 

พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้่านไดช้มการสาธติการนวด

เทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด และบ ารุงการไหลเวยีนของ

โลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

ใชเ้วลา

เดนิทาง 

2 ช ัว่โมง 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   

พกัที ่ GERDEN HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม กุย้หลนิ - หยางซ ัว่ - ถ า้เงนิ - ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจยีง (คร ึง่สาย) - รา้นผา้ไหม  
  ชอ้ปป้ิงถนนฝร ัง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 เดนิทางสู่ เมอืงหยางซ ัว่ เมอืงเล็กรมิแมน่ ้าหลเีจยีงทีม่ทีวิทัศน์สวยงามและมี

ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทีน่ี่เป็นที่

โปรดปรานของนักท่องเทีย่วชาวยโุรปทีน่ยิมขีจ่ักรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธิ์ เทีย่ว

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  
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ชม ถ า้เงนิ เป็นถ ้าที่งดงามที่สุด ชมหนิงอกหนิยอ้ยและม่านหนิ มีน ้าตกและ

สายน ้าใสไหลเวียนเขา้สู่ภายในถ ้า ที่นี่ท่านจะไดช้มปราสาทพระจันทร์และเงา

สะทอ้นในน ้าเปรียบประดุจกระจกใส ซึง่เป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได ้

ภายในปราสาททา่นจะไดพ้บเสาซึง่สงูเดน่เป็นสงา่ รม่ทีป่ระดับดว้ยไขม่กุอันล ้าค่า 

หนิครสิตัลสะทอ้นแสงระยบิระยบัซึง่เป็นทีม่าของชือ่ของถ ้าเงนิ  

1.30 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร เผอืกครสิตลั 

บา่ย น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้หลีเ่จยีง (ครึง่สาย) ชมความงามของแม่น ้าหลีเ่จยีงที่

สวยงามใส ไหลเรือ่ยเลาะไปตามขนุเขาใหญ่นอ้ยนับพันที่มรีูปร่างต่างๆ กันตาม

จนิตนาการต่างๆ ของผูผ้่านชมใหท้่านพสิจูน์ดังค ากล่าวทีว่่า กุย้หลนิเป็นดนิแดน

แห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มแีม่น ้าสวยใสที่สุดในโลก จากนัน้น าท่านชม 

โรงงานผา้ไหม ที่มชี ือ่เสยีงทางการผลติและส่งออกของโลก เพราะจนีเป็น

ประเทศแรกทีรู่จ้ักการเลีย้งไหมและพัฒนาคุณสมบัตพิเิศษต่าง ๆ อยา่งต่อเนื่อง 

ทา่นจะไดช้มวธิกีารสาวเสน้ไหมออกมาเป็นเสน้ใยเสน้เล็กๆ ซึง่มคีวามเหนยีว โดย

ใชท้ัง้แบบเครือ่งจักรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพือ่มาท าไสน้วมผา้

หม่ไหม ภายในโรงงานจะตกแตง่ไวส้วยงามมาก มผีลงานศลิปะทีท่ าจากเสน้ไหม 

ดแูลว้รูส้กึเพลนิตาเลยทเีดยีว 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  ปลาแชเ่บยีร ์

 อสิระใหท้่านเดนิเล่นหรือชอ้บป้ิง ถนนฝร ัง่หยงัเหยนิเจยี หรอืถนนคนเดนิ

ขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกบัถนนขา้วสาร มทีัง้โรงแรม ผับ บาร ์รา้น 

อาหาร และยังมสีนิคา้พื้นเมืองวางขายมากชนิด เช่น ผา้ทอที่น ามาท าเป็นปลอกหมอน 

ผา้พันคอ เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหนิแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจนี 

ตวัดลายเป็นรูปเทพเจา้จนี ธรรมชาต ิและสัตว์มงคลต่างๆ หนังสอืคตพิจน์ของท่านประธาน 

เหมาเจอ๋ตงุ อดตีผูน้ าจนี ก็มวีางขายใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชม 

 

พกัที ่ NEW CENTURY  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่  หยางซ ัว่ - กุย้หลนิ - รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิหรอืเมอืงจ าลองสมยัราชวงศ ์
หมงิ - ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-ชมเจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง (ดา้นนอก)  เขางวงชา้ง  -    

โชว ์ELEPHANT LEGEND  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 เดนิทางกลับสู่เมอืงกุย้หลนิ จากนัน้แวะชม หยก ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของ

ประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ี

ชือ่เสยีง ชมและถา่ยรูปกบัเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิ

ทะเลสาบคู่นี้ เจดยีห์นึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืว่าเป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก ส่วนอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปูนเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี ววิ

ทวิทัศนส์วยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

1.30 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย อสิระใหท้่านชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิเทา้ “ปู้สงิเจยี” ถนนจงซาน และ ชอ้ปป้ิง

เมอืงเกา่สมยัราชวงศห์มงิ กลางใจเมอืงกุย้หลนิตามอัธยาศัย ท่านจะไดพ้บกับ

สนิคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟชั่น ของที่ระลกึที่ตลอดจนสนิคา้

ตา่งๆ หลากหลายชนดิ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงกุย้ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิตา่งๆ อาท ิ

ลูกพลับอบแหง้ สม้จี๊ ด เป็นตน้ น าท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมนิ ตัง้อยู่

บรเิวณทะเลสาปหยงหู สรา้งขึน้ครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุโดยประมาณ 

1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรุงล่าสดุหลังสงครามจนีกับญีปุ่่ น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึและ

ชมตน้ไทรพันปี  

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  ขาหมรู า่รวย 

 น าชม เขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้เขางวงชา้ง 

และชมววิสองฝ่ังแมน่ ้าหลเีจยีง ชมโชว ์ELEPHANT LEGEND โดยใชเ้ขางวง 

ชา้งซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงกุย้หลนิเป็นฉากในการแสดง บอกเลา่เรือ่งราวเกีย่ว 

กบัต านานเทพชา้ง ผสมผสานมลัตมิเีดยี เทคโนโลย ีแสง ส ีเสยีง เขา้ดว้ยกนั  

บนเขาเป็นทีต่ัง้ของเจดยีท์รงแจกนั ทีส่รา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ(ค.ศ.1368-1644) 

ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ีบนเจดยีป์ระดษิฐานองคโ์พธสิตัวผ์ูเ่สยีน ซึง่ชาวกุย้หลนิ 

ศรัทธาในความศักดิส์ทิธิ ์ชว่งวันหยดุจงึมคีนมาอธษิฐานขอพรมากมาย   
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พกัที ่ GERDEN HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ กุย้หลนิ - กระเชา้เขาเหยาซาน - รา้นใยไผไ่หม - เมอืงจ าลองซง่ - รา้นใบชา 

  โชวด์รมีไลคล์ ีเ่จยีง (DREAM LIKE LIJIANG) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เขาเหยาซาน ทีส่งูทีส่ดุซึง่อยูช่านเมอืงกุย้หลนิเพือ่น่ังกระเชา้ 

ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาความสูงประมาณหนึ่งพันสองรอ้ยฟิตอากาศที่นี้จะหนาวเย็น

ตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมอืงกุย้หลนิอันสวยงามยิง่กลุ่มเขา

บางลกูแลดคูลา้ยพระพทุธไสยาสนแ์มน่ ้าหลีเ่จยีงเสมอืนพญามงักรไหลตลอดแนว

คดโคง้ ขนานสองฝ่ังแม่น ้าดว้ยเขาหนิปูนสลับซับซอ้นรูปทรงแปลกตาบวกกับ

จนิตนาการของมนุษย ์สมกับค ากล่าวของคนจนีโบราณทีว่่า ทวิทัศน์กุย้หลนิ งาม

ล ้าเลิศในปฐพี จากนั้นน าท่านแวะชม การผลิต ผ้าใยไผ่ ซึ่งน ามาท าเป็น

เครือ่งนุ่งหม่ในแบบตา่งๆ มากมาย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร เป็ดยา่งหนงักรอบ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจ าลองสมยัซ่งหรอื ซ่งเฉงิ สถานทีท่่องเทีย่วเปิดใหม ่

ซึง่มคีวามสวยงามไม่แพเ้มอืงจ าลองซง่ในเมอืงหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรม

ต่างๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึง่เป็นหนึ่งในวถิีชวีติของ

ชาวบา้นทีอ่าศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหลเีจยีงมาชา้นาน เดนิทางสู ่รา้นใบชา อันลอืชือ่

ทมีชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี ชมวธิชีงชาพรอ้มอปุกรณ์เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประกอบพธิี

ชงชามากมาย เพือ่ใหท้า่นไดช้มิชาชนดิตา่งๆ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  เป็ดปกักิง่ 

 น าทา่นชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงทีผ่สมผสานระหวา่ง

บลัเลตก์ับกายกรรมเขา้ดว้ยกัน ผ่านการเคีย่วกร าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์

นับสบิปี ประทับใจกบัการแสดงทีบ่อกเลา่เรือ่งราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสัตว์

ตา่งๆ เชน่ ผเีสือ้, นกยงู  

  

พกัที ่ GERDEN  HOLIDAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ก  กุย้หลนิ - สวุรรณภมู ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ  

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6099 

*แวะพกัทีส่นามบนิอูซู๋ เมอืงหนานหนงิ จากน ัน้เดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ * 

 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 

************************************ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิาร 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

วนัที ่01-06 ก.ย. 60 
วนัที ่10-15 / 24-29 พ.ย.  
วนัที ่08-13 / 15-20 ธ.ค. 60 

17,900 17,900 16,900 4,800 

วนัที ่15-20 ก.ย. 60 
วนัที ่18-23 ต.ค. 60 

18,900 18,900 17,900 4,800 

วนัที ่04-09 ต.ค. 60  
วนัที ่28 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 61 

22,900 22,900 21,900 4,800 

 

 

 
กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่กหรอืรา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุใน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 
***รวมวนัละ 20 หยวน ท ัง้หมด 6 วนั คา่ทปิทา่นละ 120 หยวน ทรปิ/ทา่น*** 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 



KWL-CZ001                                               หนา้ 6 จาก 10 
                                                                                  

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดย

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซีา่เดีย่ว) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักกโิลกรัมละ 500 

บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 



KWL-CZ001                                               หนา้ 7 จาก 10 
                                                                                  

 

 

**กรณีลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เด ีย่ว** 

มคีา่บรกิารเพิม่เตมิดังนี ้

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบหทัูง้สอง

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และคนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทางท ัง้หมด  6 วนั 

จา่ยทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย 

ตา่งห ู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์ หรอืรปูพริน้จาก

คอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการ

สง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิัตร และสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/ 

- กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตัว กรณุาแจง้ดว้ยวา่

ทา่นท าธรุกจิอะไร) ทีอ่ยูปั่จจบุัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน 

และของญาต ิ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ี

ปัญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง

นอ้ย 5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้  

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ี หากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง)ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม  

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบห ู

ทัง้สอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ  

ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อัตราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้  

• ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 
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(ตา่งชาตฝิร่ังเศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรซี ฮังการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทัิวเนยี ลัตเวยี 

ลักเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 
 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

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

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

 

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

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

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

  

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 


