
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINA 
คนุหมงิ ดอกซากรุะ นาข ัน้บนัไดหยวนหยาง ทุง่ดอกมสัตารด์   

โดยสายการบนิลคักี ้แอร ์

5 วนั 4 คนื 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 
- ชมความงามของนาขนับันไดหยวนหยางง...สดุโรแมนตกิชมพระอาทติยต์กดนิ 
- สดุฟิน กับดอกซากรุะ 1 ปีมคีรัง้เดยีว 
- ชมทุง่ดอกมสัตารด์ เหลอืงทองอรา่มตระกานตา 
 

GT-KMG 8L06 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-คนุหมงิ   ✈ 
HUI SHENG HOTEL หรอื

เทยีบเทา่4* 

2 
คนุหมงิ-หลัวผงิ-ภเูขาไกท่องทีเ่มอืงหลอผงิ-ทุง่
มสัตารด์-หลัวผงิ-เมอืงซอืจง 🍽 🍽 🍽 

SHI ZONG DI HAO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

3 
เมอืงซอืจง-เมอืงหยวนหยาง -จดุชมววิปากเสอื-ชม
พระอาทติยต์ก 🍽 🍽 🍽 

SHENG CUN YUN TI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

4 
แปลงนาขัน้บนัไดหยวนหยาง-นาขัน้บนัไดโตอีซู้-่ชม
พระอาทติยข์ึน้-จดุชมววิป้าตา๋-หยวนหยาง-คนุหมงิ-
รา้นหยก-รา้นหมอนยางพารา 

🍽 🍽 🍽 
LONG WAY  HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 4 * 

5 
วัดหยวนทง-ชมดอกซากรุะ-รา้นนวดฝ่าเทา้ –คนุห
มงิ-กรงุเทพ 🍽 🍽 ✈  

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000บาท / วซีา่เด ีย่ว 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ-คนุหมงิ 

18.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 6 เคานเ์ตอร ์M  
สายการบนิลคักี ้แอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ 

เชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

21.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่8L802 

00.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน มปีระชากร 33 ลา้น

คน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผ่า ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 

เมตร คนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ล ิเพราะมภีูมอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ 

สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัที ่  HUI SHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
คนุหมงิ-หลวัผงิ-ภเูขาไกท่องทีเ่มอืงหลอผงิ-ทุง่มสัตารด์-หลวัผงิ-เมอืงซอืจง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นเดนิทาสู ่ เมอืงหลวัผงิ เมอืงขนาดเล็กในมณฑลยนูนาน ตัง้อยูห่า่งออกไปจากเมอืงคนุหมงิ ประมาณ 228 กโิลเมตร

ทางตะวันออกเฉียงเหนือมชีายแดนตดิต่อดา้นทศิตะวันตกของ มณฑลกุย้โจว เป็นถิน่ฐานดัง้เดมิของชนเผ่าอี๋, มง้และปู้ อ ี



หลัวผงิ เมอืงทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วและชา่งภาพจากทุกมุมโลกใหเ้ดนิทางมาพบกับทุ่งสทีองระรานตาหรอืจะเรียกวา่เป็น

ทะเลสเีหลอืงผ่านคลืน่ทีไ่หวเอนไปตามสายลมของดอกเรพซดี เป็นทีท่ราบกันดวีา่ในทกุๆ ปีตัง้แตต่น้กมุภาพันธถ์งึปลาย

เดอืนมถินุายนนัน้ นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวจนีและตา่งประเทศตา่งมุ่งหนา้ลงใตเ้พือ่เก็บภาพความประทบัใจ เพราะทราบกนัดวีา่

ในหนึง่ปีจะมแีคค่รัง้เดยีว ใหท้า่นซมึซาบ ความสวยงามผา่นธรรมชาตอินังดงาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นสู ่ภเูขาไกท่อง เป็นหนึง่ในจุดถา่ยรูป ทีด่ทีีส่ดุ ทา่มกลางหบุเขาทีอ่ดุมไปดว้ยเหลา่ดอกไม ้นานาพันธ ์ในบรรยากาศ

ของชนบทอันสดชืน่ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีผู่ค้นตามเมอืงใหญ่มักจะมาเยีย่มเยอืน ชาวบา้นสว่นมาก จะมอีาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง

กับดอกไมเ้สมอ เชน่การท าไร่ดอกเรพซดี ทา่นสามารถท าความสนทิสนมกับชาวบา้นไดอ้ย่างเป็นกันเอง ผ่านการสนทนา

และชว่ยอดุหนุนสนิคา้พืน้บา้น เล็กๆ นอ้ยๆ       ระหวา่งทางน าทา่นแวะ ชมววิทุง่ดอกมัสตารด์ สเีหลอืง ชมทัศนียภาพของ

ทุง่มัสตารด์กวา้งใหญ่ตระกานตาซึง่อยู่เบือ้งล่างทีเ่ต็มไปดว้ยเนินเขานอ้ยใหญ่ ยอดแหลมของเทอืกเขาสงูตระหง่านเป็น

ฉากหลัง กว่า 10 ยอดทีอ่บอวลดว้ยทะเลหมอกขาวหนาเห็นแลว้เหมือนไดย้ืนอยู่บนสรวงสวรรค์ ใหท้่านไดอ้ิม่เอมกับ

ทศันยีภาพ  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซอืจง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั SHI ZONG DI HAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 * 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เมอืงซอืจง-เมอืงหยวนหยาง -จดุชมววิปากเสอื-ชมพระอาทติยต์ก 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงหยวนหยาง (ระยะทางจากเมืองเจี้ยนสุ่ย ประมาณ 120 ก.ม. หรอืห่างจากเมอืงคุนหมงิ

ประมาณ 400 ก.ม.) ตัง้อยู่ในเขตปกครองตนเองชาวฮานี และอีแ๋ห่งหงเหอ พื้นทีป่ระมาณ 2,000 ตร.กม. เป็นเขตภูเขา 

ประชากรประมาณ 3.7 แสนคน กวา่ 88 % เป็นชนเผ่า เชน่อี ๋แมว้ เยา้ ไต และฮานี (อาขา่) ดว้ยทีต่ัง้ของหยวนหยางเป็น

เขตภูเขา พื้นที่เพาะปลูกและวถิีชวีติของเกษตรกร ด าเนินกันไปตามสภาพของพื้นที่ ท านาขัน้บันไดกันมากว่าพันปี 

ถา่ยทอดวถิชีวีติจากรุ่นสรูุ่นจนเป็นวัฒนธรรมของตนเอง นาขา้วทีน่ี่จะท าเพยีงปีละครัง้โดยอาศัยน ้าฝนทีต่กลงมาและ และ

น ้าทีถู่กกักเก็บไวโ้ดยผนืป่าธรรมชาตแิละเมือ่ถงึตน้ฤดูใบไมผ้ล ิผนืนาเหลา่นี้ก็จะเต็มเป่ียมไปดว้ยน ้า ซึง่จะชว่ยย่อยสลาย

ตอซังตน้ขา้วใหย้่อยสลายกลายเป็นธาตอุาหารของดนิ เพือ่เตรยีมการเพาะปลกูขา้วทีจ่ะเริม่ตน้ในเดอืน มนีาคม และไปจบ

ลงดว้ยการเก็บเกีย่วในเดอืน ต.ค.-พ.ย. ของทุกปี ภาพของไร่นาขัน้บันไดขนาดใหญ่ ทีป่รากฏสูภ่ายนอกนัน้ จงึบังเกดิ

ความสวยงามแตกต่างกันไปในและช่วงเวลาของวัน และฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นยามเชา้ที่เมฆหมอกและควันไฟจากการ

ท าอาหารของชาวนาลอ่งลอยออ้ยองิอยู่เหนือแปลงนาขา้ว, ภาพแสงแดด ตกกระทบกับผนืน ้าในนาขา้วสอ่งประกายสดใส, 

ภาพรุง้กนิน ้าพาดผา่น หรอืแปลงนาขาวสเีขยีวคดเคีย้วไปมา เหมอืนงเูขยีวเลือ้ยเลีย้วกนัไปมานับหมืน่นับแสนตวั  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านไปยังจุดชมววิพระอาทติยต์กที่ เหล่าหูจุ่ย หรอื นาขัน้บันไดปากเสอืโคร่ง ซึง่เป็นจุดชมววิสงูสดุ ครอบคลุมพื้นที่
บรเิวณนี้กวา่ 3 พันไร่ ตระการตากับภาพทีป่รากฏแกส่ายตาของทา่น มคีวามสวยงามแตกตา่งกนัไปตามแตจ่นิตนาการ เชน่ 

ภาพงูนับหมืน่ตัวพากันเลือ้ยกันไปมา, ภาพเกลยีวคลืน่ทีถ่าโถมเขาหาฝ่ัง …..อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพมุมกวา้งของไร่นา
ขัน้บนัได ยามแสงอาทติยต์กกระทบในบรรยากาศยามเย็น 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่ SHENG CUN YUN TI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
แปลงนาข ัน้บนัไดหยวนหยาง-นาข ัน้บนัไดโตอีซู้่-ชมพระอาทติยข์ ึน้-จุดชมววิป้าต๋า-
หยวนหยาง-คนุหมงิ-รา้นหยก-รา้นหมอนยางพารา 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นชมทวิทัศน์อกีมุมหนึง่ ของหยวนหยาง ที ่หมู่บา้นโตอ้ซีู ่พืน้ทีต่ดิกับภูเขาใหญ่ 3 ดา้น เหมอืนอา่วขนาดใหญ่โดยมี

หมู่บา้นตัง้รายรอบภูเขา มองดูคลา้ยดอกเห็ดเล็กๆกระจายไปทั่ว ดว้ยสภาพพื้นทีค่ลา้ยกับอา่ว ท าใหเ้ป็นจุดชมทะเลเมฆ 
และนาขัน้บันไดทีด่ทีีส่ดุ อสิระถ่ายภาพและชืน่ชมความงามยามแสงอาทติยย์ามเชา้ สาดสอ่งไปทั่วหุบเขา ปานประหนึ่ง

ภาพวาดของศลิปินอสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพความงามตามอธัยาศัย น าทา่นชมววิ จุดชมววิป้าตา๋ ถอืเป็นอกีนอกีหนึง่ของนา
ขัน้บนัไดทีม่คีวามสวยงาม    

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ อาหารกวางตุง้ 

 

เดนิทางกลบัสู ่คนุหมงิ ใหท้า่นไดช้มทศันยีภาพทีง่ดงาม ตลอดสองขา้งทาง จากนัน้แวะชม รา้นหยก ทีม่คีณุภาพและมี

ชือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะ สตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง หลงัจากนัน้น าทา่นสู ่

รา้นยางพารา  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เพือ่สขุภาพ 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร สกุีเ้ห็ด 

ทีพ่กั โรงแรม   LONGWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัทหีา้ของการเดนิทาง 
วดัหยวนทง-ชมดอกซากรุะ-รา้นนวดฝ่าเทา้ –คนุหมงิ-กรงุเทพ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 จากนัน้น าคณะเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคนุหมงิ อายุเกา่แก่กวา่พันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มี

สะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)
ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดหยวนทงแห่งนี้  น า

ท่านสูย่่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งช็อปป้ิง เสือ้ผา้ 



อาหารพืน้เมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิ ทกุเพศทกุวยัจะมาเดนิเลน่ พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศ

แบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยก่อน สว่นกลางของ
ลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบ ธเิบต และดา้นหลงัของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวดัธเิบต เมอืงโบราณ

กวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคุนหมงิ ทีม่หีลากหลายชาตพัินธ ์แต่อยู่ร่วมกันไดอ้ย่างกลมกลนื น า
ทา่นชมสวนซากรุะ ตัง้อยุ่บรเิวณภูเขาเหยยีนทง ดา้นหลงัวัดหยวนทง ใหท้า่นอสิระถา่ยรูป ชมความงามของดอกซากรุะ น า

ท่านเดนิทางสู ่รา้นบัวหมิะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพผ่อนคลายความเมื่อยลา้กับยานวด

ขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถังหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครีมบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษา

แผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เป็ดยา่งอีเ้หลยีง 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
17.45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่8L801 

19.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพ...  

 

*หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้*  

 

 

 

   

คนุหมงิ ดอกซากรุะ นาข ัน้บนัไดหยวนหยาง ทุง่ดอกมสัตารด์   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่01-05, 02-06  มนีาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

วนัที ่03-07  มนีาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

วนัที ่ 04-08  มนีาคม 61 14,991 14,991 14,991 3,500 

วนัที ่05-09 มนีาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

วนัที ่06-10,  07-11 มนีาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

วนัที ่08-12 ,09-13  มนีาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ รบกวนตดิตอ่เจา้หนา้ที”่ 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

ราคาดงักลา่ว ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศจนี ดงันี ้

 1.ค าขอวซีา่จนีแบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ทา่นละ 1,000 บาท กรณียกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ได้
ทกุกรณี 

  เอกสารทีใ่ชป้ระกอบคอื ส าเนาหนา้พาสปอรต์สแกนเห็นท ัง้สองหนา้ชดัเจน + รปูถา่ยแสกนชดัเจน  ตอ้งสง่
เอกสารลว่งหนา้ 15 วนั จากวนัเดนิทาง หากไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดตอ้งยืน่วซีา่ในขอ้ถดัไป 

 2.ค าขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว ผา่นสถานฑตู 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,500 บาท 

กรณียกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

 



4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

 

 



อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี วซีา่กรุ๊ป 1,000 บาท  

 หมายเหต ุ: อัตราคา่วซีา่ดงักลา่วส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  

 (ยืน่วซี่ากรุป๊ไมต่อ้งสง่เอกสารส าหรบัท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนงัสอืเดนิทางสแกนชดัเจน + รูปถา่ยสแกนชดัเจน)

หรอืหากตอ้งการยืน่วซี่าแบบเดีย่ว คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่วราคา 1,500 บาท  

 และหากยกเลกิเดนิทางวซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางคร ัง้อืน่ๆ ได ้และกรณียกเลกิ

เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆ 

ท ัง้ส ิน้ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่วซีา่เพิม่ 1,500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์

(ยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ) 

 โปรดทราบ ผูท้ ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ทีเ่คยเดนิทาง

ไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ***ต ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

 1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 

7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.

อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.

โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี ไมส่ามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมูค่ณะ(กรุ๊ป)ได ้ตอ้งยืน่ค า

ขอวซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   



11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

 

 

 



 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

  

 
**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่
..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 
ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 

 


