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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่ 19-24 ก.ย. 61 33,900.- 

วนัที ่19-24 ต.ค. 61 34,900.- 

 

รำยกำรนีพ้กัหอ้งละ 2 ทำ่นตอ่หนึง่หอ้งเทำ่น ัน้ ไมม่หีอ้งเตยีงเสรมิ 
รำคำรวมคำ่วซีำ่เดีย่ว 4 วนัธรรมกำร ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำรวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถ + หวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 250 หยวน / ทรปิ รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 120 หยวน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจำะลกึมองโกเลยีใน เนนิทรำยเสีย่งซำวำน 

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 
 

 เร ิม่ตน้เพยีง 33,900.- 

 

 สมัผัสวถิชีวีติชนพืน้เมอืงมองโกเลยีในอยา่งใกลช้ดิ...ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ 

 สนุกสนานกับกจิกรรมทะเลทราย...สวนทะเลทราย Kubuqi เนนิทรายเสีย่งซาวาน 
 เยีย่มสสุานมหาบรุษุ..เจงกสีขา่น 
 ชมวดัเกา่แกท่ีผ่สมผสามระหวา่งทเิบตและมองโกลอยา่งสวยงาม..อารามอดูังเจา 
 เทีย่วเต็มอิม่..ไมม่ลีงรา้น 
 พเิศษ..พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักทีก่ระโจมสไตลม์องโกล 1 คนื 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เฉงิต ู

14.00 น. พรอ้มกันทีท่ำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคำนเ์ตอร ์ S สายการบนิเสฉ

วน แอร์ไลน์(3U) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

19.10 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8146  
(มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง)  

22.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิตู ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิ ใจกลาง
มณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนาวทีไ่มห่นาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตู
มรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 
และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่าน
ออกเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 
 พกัที ่HANGKONG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

( โรงแรมใกลส้นามบนิ เพือ่ความสะดวกในการตอ่ไฟลท)์ 

วนัที ่2 เฉงิต ู– โฮอต – พพิธิภณัฑม์องโกล – ศำลองคห์ญงิ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเฉงิต ูเชค๊อนิและโหลดสมัภำระ เดนิทำงสูเ่มอืงโฮฮอต 

10.20 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืงโฮฮอต โดยเทีย่วบนิที ่3U8747 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

12.45 น. น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเมอืงโฮฮอต ซึง่มคีวามหมายว่า เมอืงสเีขยีว แต่เดมิเมอืงโฮฮอตมชีือ่ว่ากยุซยุ

ซึง่ ตัง้อยู่บรเิวณรอบนอกของทะเลทรายโกบบีนทีร่าบสงูชายขอบทุ่งหญา้แห่งมองโกเลยีใน  ซึง่เป็น

เมอืงหลวงของมองโกเลยีใน  อกีชือ่เรยีกว่าเมอืงผลตินมเมอืงนี้ถูกกอ่ตัง้ขึน้โดยอัลตานขา่น (ALTAN 

KHAN) เพือ่ใหเ้ป็นถิน่ฐานอสิระของชาวมองโกปัจจุบันเป็นเมอืงหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติ

มองโกเลยีในเมอืงนี้ถูกคน้พบโดยอัลตันขุนนางผูเ้ป็นใหญ่ในมองโกเลยีปัจจุบันเป็นเมอืงเอกของเขต

ปกครองตนเองมองโกเลียในซึง่เป็นที่ตัง้ของการปกครองส่วนภูมภิาคเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิและ

วัฒนธรรม หรอืเป็นทีรู่จั้กในชือ่เรยีกว่า เมอืงหลวงแห่งนม วัว แพะ เมอืงโฮฮอตเป็นเมอืงหนึง่ทีม่วีัตน

ธรรมยาวนานและโดดเดน่ในทางพลวตั เป็นแหลง่อารยธรรมหัวเซีย่ แหลง่ก าเนดิวัฒนธรรมชนเผา่เรร่อ่น

ทีล่า่สัตวด์ว้ยธนูบนอานมา้ โฮฮอต เป็นเมอืงชายแดนทีม่คีวามเลือ่นไหลทางวัฒนธรรมทางสังคมทีล่ง

ตัวแตข่ดัแยง้จนกอ่เกดิเป็นอารยธรรมโบราณ  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑม์องโกล เป็นทีเ่ก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ทั่วทัง้ประเทศจนี ตัง้แต่สมัย
ราชวงศซ์าง ในอดตีเมือ่ 2,000 ปีทีแ่ลว้ จนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังมกีารจัดแสดงซากฟอสซลิ
ไดโนเสาร ์ทีม่กีารขดุคน้ในเขตมองโกเลยี  สายพันธต์า่งๆ ใหท้กุทา่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจ จากนัน้ น าทา่นชม 
ศำลองคห์ญงิรำขวงศช์งิ เป็นศาลเจา้ทีต่ัง้เพือ่เป็นระลกึขององคห์ญงิล าดับที ่4 ของฮอ่งเตค้ังซ ีทีม่ ี
พระนามวา่ องคห์ญงิแมงกะพรนุ  

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ – เฉงิต ู   ✈ 
Hangkong Hotel หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

2 เฉงิต ู– โฮอต - พพิธิภัณฑม์องโกล - ศาลองคห์ญงิ  🍽 ✈ 🍽 
Sheraton Hohot หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

3 โฮอต – ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ – ทีพั่กกระโจม สไตลม์องโกล 🍽 🍽 🍽 

Mongol Yurt หรอื
เทยีบเทา่ (กระโจมทีพั่ก 
สไตลม์องโกล)  

4 วดัอูต่ังจาว – วดัเหมย่ไตจ้าว – เมอืงเปาโถว  🍽 🍽 🍽 
Shagri – La Baotou 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

5 
เมอืงเปาโถว – เนนิทรายเสีย่งซาวาน – สสุานเจงกสิขา่น – 
เออรด์อส – เฉงิต ู

🍽 🍽 ✈ 
ACME  HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

6 ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ – เฉงิต ู– กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่SHERATON HOHOT หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่3 โฮฮอต – ทุง่หญำ้ซลีำ่มูเ่หรนิ – กระโจมมองโกล 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านสู ่ทุง่หญำ้ซลีำมูเ่หรนิ (Xilamuren Grassland) สัมผัสสัมผัสวถิชีวีติชนเผ่าเร่ร่อน ขีม่า้ชมทุ่ง

หญา้อนัอดุมสมบรูณ์กวา้งใหญส่ดุขอบฟ้า (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยกจิกรรมขีม่า้) ซลีามูเ่หรนิ เป็นทุ่งหญา้แห่ง

แรกของเมอืงโฮฮอตทีเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปสัมผัสกับวถิชีวีติของชาวมองโกล อยา่งใกลช้ดิ ซี

ลามูเ่หรนิในภาษามองโกลหมายถงึน ้าสเีหลอืง(Yellow Water) และเป็นทีรู่จ้ักกันเพราะวัดลามะทีอ่ยู่

ใกลร้มิฝ่ังแมน่ ้า สรา้งในสมัยชงิราชวงศช์งิในปี1769 สัมผัสบรรยากาศของทอ้งฟ้าสคีรามท่ามกลางทุ่ง

หญา้เขยีวขจมีฝีงูสตัวก์ลุม่ใหญอ่อกหากนิเต็มทุง่กวา้งทา่นสามารถสมัผัสกบัการท าปศสุตัวข์องชาวมอง

โกลไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  รว่มสนุกกบัการละเลน่พืน้เมอืงของชาวมองโกลสมัผัสกบัวถิชีวีติความเป็นอยูอ่นัเรยีบงา่ยไรก้ฏเกณฑช์ม

ทีอ่ยูอ่าศัยแบบกระโจมของชาวบา้นทีส่ะดวกสบายในการเคลือ่นยา้ยและเหมาะสมกบัการประกอบอาชพี

เลีย้งสตัวท์ีต่อ้งเรร่อ่นรอนแรมไปตามทุง่หญา้อนัอดุมสมบรูณ์อยูต่ลอดเวลา 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่MENG GU REN หอ้งพกัสไตลม์องโกล (กระโจม) 

วนัที ่4 อำรำมอูต่งัเจำ – อำรำมเหมย่ไตเ้จำ – เมอืงเปำโถว 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เยีย่มชม อำรำมอู่ตงัเจำ เป็นอารามพุทธนิกายทเิบตที่มขีนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตปกครอง

ตนเองมองโกเลียใน อู่ตังเจาเป็นชือ่ภาษามองโกล หมายถงึ อารามตน้หลวิ ซึง่เป็นตน้ไมท้ี่ข ึน้อยู่

มากมายบรเิวณหบุเขาใกลว้ัดอุด่ังเจาอารามแห่งนี้สรา้งดว้ยความสถาปัตยกรรมแบบทเิบตประกอบดว้ย

หมูอ่าคารสขีาวบนเนนิเขาสเีขยีวตามหลัก ฮวงจุย้ซ ึง่ท าใหอ้ารามมคีวามสวยงามน่าเกรงขามและแลดู

ยิง่ใหญภ่ายในอาคารหลักประกอบดว้ยหอ้งโถง 6 หอ้งไดแ้กห่อสวดมนตส์ าหรับพระลามะปพูืน้ดว้ยพรม

แดงทัง้หอ้งผนังหอ้งมภีาพวาดเล่าเรือ่งราวทางพุทธศาสนาและประดษิฐานพระสังกัจจายส าหรับกราบ

ไหวบ้ชูาเก็บรวบรวมพระสตูรและคัมภรีท์างศาสนาเพือ่การศกึษาในอารามแห่งนี้ประดษิฐานพระพุทธรูป

โพธสิัตวโ์ดยมรีูปปั้นพระโพธสิัตวท์ีม่ ี9 เศยีร 34 แขน 16 เทา้ เป็นสิง่เคารพทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในหอ้งนี้

นอกจากนีย้งัมอีาคารทีพ่ักสงฆ ์มากกวา่ 2,000 หลัง  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าท่านเขา้ชม วดัเหมย่ตำ้ยเจำ เป็นวัดพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง ทเิบตและ
มองโกลเลยี สรา้งขึน้หลังจากทีร่าชวงศห์ยวนถูกโค่นลม้โดยจูหยวนจาง หรือ จักรพรรดหิมงิไท่จู่ ผู ้
กอ่ตัง้ราชวงศห์มงิ หลังจากทีไ่ดร้วบรวมชนเผา่มองโกลทีก่ระจัดกระจายกนัแลว้ ขา่นแหง่โฮฮอต ซึง่ปก
ครอบอาณาเขตตัง้แต่ ทะเลทรายโกบ ีจรดทีร่าบชงิไห่และทเิบต ก็ไดส้รา้งเมอืงขึน้มาใหม่ ในบรเิวณ
เมอืงเปาโถวในปัจจบุนั ซึง่ทา่นขา่นก็ไดท้ าการสรา้งวัดเหมย่ตา้ยเจาขึน้มาในยคุนีเ้ชน่กนั   

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่SHANGRI-LA BAOTOU หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่5 เมอืงเปำโถว - เนนิทรำยเสีย่งซำวำน – สสุำนเจงกสิขำ่น - เออรด์อส - เฉงิต ู

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นสนุกกบักจิกรรมบน เนนิทรำยเสีย่งซำวำน ตัง้อยูใ่นเขตทะเลทรายคบูฉูี KUBUQI เป็น

ทะเลทรายทีท่อดตวัยาวถงึ 400 กโิลเมตร จากตะวันตกไปยงัตะวันออกและมคีวามกวา้งถงึ 50 

กโิลเมตร และใหญต่ดิ 1 ใน 3 สามของทะเลทรายทีใ่หญท่ีส่ดุในจนี  ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสนุกกบั

กจิกรรมอนัหลายหลายตามอธัยาศัย เชน่ ขีอ่ฐูชมทะเลทราย เลน่สไลเดอรบ์นเนนิทรายทีม่คีวามสงู 110 

เมตร ชนั 45 องศา น่ังกระเชา้ลอยฟ้า หรอืจะเดนิเลน่ในทะเลทราย (รวมถงุเทา้ป้องกนัทรายคนละหนึง่

ชดุ) น่ังรถ 4WD ลยุทะเลทราย  (กจิกรรมขา้งตน้รวมอยูใ่นรายการทวัร ์ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

เดนิทางถงึเมอืง เออ๋เออ่ตัวซอื หรอืทีรู่จั้กอกีชือ่ คอื ออรด์อส (Erdos) ตัง้อยูภ่าคตะวันตกเฉียงใตข้อง

เขตปกครองตนเองมองโกเลยี ทางทศิใตต้ดิกบัก าแพงเมอืงจนีโบราณ มพีืน้ทีต่ดิตอ่กบัมณฑลซานซี

และเขตปกครองตนเองชนเผา่หยุหนงิเซีย่ ประชากรหลกัคอืชนเผา่มองโกล เมอืงออรด์อสเป็นอกีเมอืง
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ทีม่ปีระวัตยิาวนานและมแีหลง่อารยะธรรมของมนุษยโ์บราณเกา่แกอ่กีดว้ย น าทา่นเยีย่มชม สสุำนเจง

กสิขำ่น (Mausoleum of Genghis Khan) สสุานมหาบรุษุแหง่สงครามทะเลทรายทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้ง

โลกโดยสสุานนัน้ตัง้อยูบ่รเิวณทุง่หญา้กนัเตอ๋ลีอ่ าเภออจีนิฮัว่ลัว่ตัง้อยูบ่นเนือ้ที ่1,500 ตารางกโิลเมตร

สสุานยงัเป็นทีต่ัง้ของหอทีร่ะลกึเจงกสีขา่นรปูทรงแปดเหลีย่มสงู 20 เมตรหลังคาสรา้งเป็น

สถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสเีหลอืงและสนี ้าเงนิแวววามภายในมรีปูปัน้ของเจงกสีขา่นและ

รปูทีแ่สดงชวีประวตัขิองเจงกสีขา่นโครงสรา้งหลกัของสสุานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลัง

ใหญ ่3 หลังเชือ่มดว้ยทางเดนิยาวอาคารหลกัหลังใหญท่ีต่ัง้อยูต่รงกลางมรีปูปัน้หนิออ่นของเจงกสิขา่น

ในทา่น่ังสงู 4 เมตรสรา้งขึน้เพือ่อนุสรณ์ระลกึถงึมหาบรุษุผูย้ ิง่ใหญส่ว่นดา้นหลังรปูปัน้เป็นรปูแผนที่

อาณาเขตอนักวา้งใหญไ่พศาลของราชวงศห์ยวนสว่นอาคารทางตะวันออกเป็นทีต่ัง้โรงศพของภรรยา

และลกูชายคนที ่4 และอาคารตะวันตกเป็นทีจ่ดัแสดงอาวธุคูก่ายของเจงกสิขา่นตลอดการเดนิทางยาว

ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งอาคารมภีาพเขยีนสปีนูเปียกหรอืเฟรสโกเลา่เรือ่งราววถิชีวีติของเจงกสิขา่นและกบุไล่

ขา่นหลานชายของนักรบบนหลังมา้ผูย้ ิง่ใหญแ่หง่มองโกลเชน่เดยีวกบัเจงกสิขา่นดา้นหลังของอาคาร

หลกัหลังใหญย่งัเป็นทีต่ัง้ของโลงศพ 3 โลงคลมุดว้ยผา้ตว่นสเีหลอืงซึง่วา่กนัวา่เป็นโลงศพของเจงกสิ

ขา่นและภรรยาทัง้ 3 ดว้ย 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.0 0 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ุโดยเทีย่วบนิที ่3U8970 (ไมม่มีอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

00.20 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูจากนัน้น าทา่นเชค็อนิเขา้สูท่ีพั่ก 

   พกัที ่ ACME HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที ่6 เฉงิต ู– ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดำ้ (รวมรถแบตเตอรี)่ – กรงุเทพฯ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ีม่หีมแีพนดา้กวา่ 20 ตัว หมแีพนดา้เป็น
สตัวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอณุหภมูใินรา่งกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 
วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเท่านัน้จะอยูร่อด อาหารโปรด
ของหมแีพนดา้คอืไผล่กูศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผกูมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั KFC หรอื MC Donald 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.40 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่3U8145  (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

16.35 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 

 

 
โปรแกรม : เจำะลกึมองโกเลยีใน เนนิทรำยเสีย่งซำวำน 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U)   

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

INFANT  
ไมเ่กนิ 2 
ขวบ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่ 19-24 ก.ย. 61 33,900.- 14,900.- 7,000.- 14,900.- 
ไมร่บัจอย
แลนด ์

วนัที ่19-24 ต.ค. 61 34,900.- 15,900.- 7,700.- 15,900.- 
ไมร่บัจอย
แลนด ์

หมำยเหต ุรำยกำรนีไ้มม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่ + หวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 250 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

กรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นเก็บเพิม่ทำ่นละ 50 หยวนเป็น 300 หยวนตอ่ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ 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 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
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4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - 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% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บเพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็น 300 หยวนตอ่ทรปิ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

  

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
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 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

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

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

 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

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

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


