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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่06 – 10 ธนัวำคม 2561 28,900.- 

วนัที ่30 ธนัวำคม 61 – 03 มกรำคม 62 33,900.- 

 

เจ ิง้โจว ซอีำน อทุยำนหยนุไถซำน 
5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิ ไทยสมำยล ์(WE) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 28,900.- 

 

 

 ถ ้ำแกะสลักสวยงำมตดิอนัดบัโลก ถ ้ำหลงเหมนิ 
 สสุำนทหำรดนิเผำจิน๋ซ ี กองทัพทหำรดนิเผำ สดุอลังกำร  
 วัดเสำ้หลนิ ตน้ต ำรับวชิำกงัฟ ูสบืทอดจำก ปรมำจำรยต์ั๊กมอ้ 
 อทุยำนหยนุไถซำน  ชมขนุเขำงดงำมสลับผนืน ้ำสฟ้ีำครำม 
 ทัวรน์ีไ้มเ่ขำ้รำ้นรัฐบำล เพือ่เวลำเทีย่วทีม่ำกขึน้   
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  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 กรงุเทพฯ เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – เจิง้โจว  ✈ 🍽 
ALOFT ZHENGZHOU 
HOTEL หรอืเทยีบเทำ่
ระดบั 4 ดำว 

2 เจิง้โจว – อทุยำนหยนุไถซำน  🍽 🍽 🍽 
ALOFT ZHENGZHOU 
HOTEL หรอืเทยีบเทำ่
ระดบั 4 ดำว 

3 
วัดเสำ้หลนิ – ชมกำรแสดงกงัฟ ู– ป่ำเจดยี ์– ซอีำน ( โดยรถไฟ
ควำมเร็วสงู) – ผำ่นชมจตัรัุสหอกลอง – ถนนมสุลมิ – โชว์
รำชวงศถ์ัง 

🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL 
XIAN NORTH หรอื
เทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

4 
พพิธิภณัฑส์สุำนทหำรจิน๋ซ(ีรวมรถอทุยำน) – เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ ่
– ลั่วหยำง(โดยรถไฟควำมเร็วสงู)  🍽 🍽 🍽 

LUOYANG 
FRIENDSHIP  HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 
ดำว 

5 
ถ ้ำหลงเหมนิ(รวมรถอทุยำน) – อทุยำนแมน่ ้ำฮวงโห + 
อนุสำวรยีห์วงตี ้– เจิง้โจว – กรงุเทพ  🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – เจ ิง้โจว 

13.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิบรเิวณอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 เคำน์เตอร ์E สำยกำร

บนิ THAI SMILE โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก แนะน ำจัดเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงและโหลด

สมัภำระใหก้บัทำ่น 

15.55 น.  ออกเดนิทำงสู ่เมอืงเจ ิง้โจว โดยสำยกำรบนิไทย สมำยล ์ WE680 

21.05 น. เดนิทำงถงึ นครเจิง้โจว เมอืงหลวงของมณฑลเหอนำน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้ำเหลอืงตอนปลำยของทีร่ำบจนี

เหนือ เป็นเมืองเก่ำแก่ตั ้งแต่สมัยรำชวงศ์ซ่ง มีประชำกรประมำณ 1 ลำ้นคน มีพื้นที่สีเขียวและ

สวนสำธำรณะตำ่งๆเป็นจ ำนวนมำก ปัจจบุนัเจิง้โจวนับเป็นเมอืงอตุสำหกรรมแห่งใหมข่องจนี หลังผ่ำนพธิี

กำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ น ำทำ่นสูท่ีพั่กเพือ่พักผอ่น 
 

 พกัที ่ALOFT ZHENGZHOU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 เจ ิง้โจว– อทุยำนหยนุไถซำน 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสูเ่มอืงเจยีวจ ัว่ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนหยุนไถซำน อุทยำนที่

สวยงำมทีสุ่ดของมณฑลเหอหนำน ระดับ 4A ของ

ประเทศจีน มพีื้นที่ประมำณ 190 ตำรำงกโิลเมตร 

สัมผัสหยุนไถซำน อุทยำนธรรมชำตทิีไ่ดบ้รรจงสรำ้ง

อยำ่งงดงำม ชมน ้ำตกทีม่ฟีองน ้ำใสสะอำด กระจำยดจุ

ดังส ำล ีตอนกลำงวันจะมแีสงสรีุง้พำดโคง้ทวิทัศนเ์ป็น

ภเูขำสงูตระหงำ่นเกนิเอือ้มถงึเมฆและหมอกลอยหนุน

ระหว่ำงยอดเขำตลอดปี โดยเฉพำะช่วงฤดูใบไม ้

เปลีย่นสจีะเหมอืนอทุยำนทีเ่ต็มไปดว้ยสสีันของใบไม ้

 

หมำยเหต ุ: รวมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่จนี ทำ่นละ 1,500 บำท. 
กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทำ่นละ 250 หยวน /ทำ่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทำ่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 
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หลำกสสีวยงำมเต็มพืน้ทีท่ั่วอุทยำนสวรรคห์ยนุไถซำนจนท ำใหท้ีน่ี่ไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำ"จิว่ไจโ้กวนอ้ย" 

อกีดว้ย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่ALOFT ZHENGZHOU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 วดัเสำ้หลนิ – ชมกำรแสดงกงัฟู – ป่ำเจดยี ์– ซอีำน ( โดยรถไฟควำมเร็วสูง) – ผำ่นชมจตัรุสั

หอกลอง – ถนนมสุลมิ – โชวร์ำชวงศถ์งั 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เดนิทำงสู ่เมอืงเตงิเฟิง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถำนทีข่ ึน้ชือ่ในดำ้นศลิปะมวยจนี (วทิยำยทุธชำวจนี) น ำท่ำน

ชม วดัเสำ้หลนิ (รวมรถอุทยำน) ตัง้อยูอ่ ำเภอเติง้ฟง เมอืง

เจิง้โจว รำชธำนโีบรำณในสมยัรำชวงศเ์ซีย่ ซึง่กอ่ตัง้โดยภกิษุ

ชำวอนิเดยีนำมว่ำ “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ ำพุทธศำสนำ

นิกำยเซน เขำ้มำเผยแพร่พระศำสนำเมื่อรำวปี พ.ศ. 1070 

โดยเนน้กำรฝึกญำณสมำธเิพือ่ใหเ้ขำ้ถงึสัจธรรม ต่อมำอำรำม

แหง่นีก้ลำยเป็นศนูยก์ลำงของกำรฝึกฝนศลิปะกำรป้องกนัตวัที่

รูจ้ักกันดใีนนำม “กังฟ”ู น ำชมสิง่ส ำคัญในวัดเสำ้หลนิ อัน

ไดแ้ก่ วหิำรสหัสพุทธ สถำนทีป่ระดษิฐำนประตมิำกรรมรูปพระพุทธเจำ้ในอดตี ปัจจุบัน และอนำคต รวม 

1,000 องค ์น ำทำ่นชม ป่ำเจดยี ์หรอื ถำ่หลนิ ทีม่หีมูเ่จดยีก์วำ่ 200 องค ์ซึง่เป็นสถำนทีบ่รรจุอัฐขิองอดตี

เจำ้อำวำสของวัดเสำ้หลนิ จำกนัน้ ชมกำรแสดงกงัฟู ทีม่กีำรสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีำรจัดแสดงให ้

นักทอ่งเทีย่วไดช้ม ทีโ่รงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสำ้หลนิ จำกนัน้น ำท่ำนแวะชมสนิคำ้พืน้เมอืง

ของจนี รำ้นผำ้ไหม ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น ำท่ำนเดนิทำงสูส่ถำนีรถไฟเพือ่โดยสำร รถไฟควำมเร็วสูง เดนิทำงสู ่เมอืงซอีำน จำกนัน้ ผำ่นชม 
จตัรุสัหอกลอง ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงซอีำน บนถนนซตีำ้เจยี เป็นสถำปัตยกรรมสมัยรำชวงศห์มงิ ต่อมำใน
สมยัรำชวงศช์งิไดท้ ำกำรบรูณะขึน้มำใหมส่องครัง้ โดยรักษำรปูแบบเดมิไว ้มคีวำมสงู 33 เมตร หนำ้กวำ้ง 
9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรำ้งหลังคำเป็นไม ้3 ชัน้ ฐำนอฐิสูง 77 เมตร กวำ้ง 52.6 เมตร ยำว 38 
เมตร ประตดูำ้นเหนอืและใตส้งูและกวำ้ง 6 เมตร ชัน้ลำ่งกอ่เป็นผนังอฐิและประตูทำงเขำ้ชัน้ทีส่องและชัน้
ที่สำมเป็นเครื่องใมห้ลังคำมุงดว้ยกระเบื้องเคลือบ สรำ้งขึน้ในปีที่ 17 แห่งกำรครองรำชย์ของ พระ
จักรพรรดหิงหวู่ (จูหยวนจำง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของรำชวงศ์หมงิ ทำงเดนิผ่ำนประตูปูดว้ย
หนิแกรนติ มคีวำมคงทนแข็งแรงทนทำน พรอ้มใหท้ำ่นถำ่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ฝ่ังตรงขำ้มเป็น จัตุรัสหอ
ระฆงั เป็นสถำปัตยกรรมสมัยรำชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพือ่ตรีะฆังบอกเวลำตอนกลำงวัน สงู 38 
เมตร ฐำนสีเ่หลีย่มจัตุรัส สง 8.6 เมตร กวำ้งและยำว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอฐิด ำ มปีระตูทัง้ 4 ทศิ สงูและ
กวำ้ง 6 เมตร หลังคำสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลำยแหลม และใหเ้วลำอสิระในกำรชอ้ปป้ิงถนนมสุลมิ   

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
 พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL XIAN NORTH หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 พพิธิภณัฑส์สุำนทหำรจิน๋ซ(ีรวมรถอทุยำน) – เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ ่– ล ัว่หยำง(โดยรถไฟควำมเร็ว

สงู) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหำรมำ้จิน๋ซฮีอ่งเต ้สถำนทีส่ ำคัญ

ทีส่ดุของเมอืงซอีำน ทีไ่ดรั้บกำรประกำศรับรองจำกองคก์รยเูนสโกใ้ห ้

เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คอื (รวมรถไฟฟ้ำ) 

น ำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหำรอำรักขำสสุำน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับ

จักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้สสุำนทหำรหุ่นแห่งนี้ชำวนำจนีไดข้ดุคน้พบในปี 

ค.ศ. 1974 เป็นจ ำนวนกวำ่ 7,000 ตัว หุน่ทหำรทกุตัวมขีนำดเทำ่ตวัคน

จรงิ และมใีบหนำ้แตกต่ำงกันทุกตัว มบีันทกึว่ำสสุำนแห่งนี้ใชแ้รงงำน

ทำสเป็นจ ำนวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลำกอ่สรำ้ง 36 ปี น ำชมประวัตฯิ 

บนจอยักษ์ 360 องศำ ผ่ำนชมบรเิวณทีค่ำดว่ำเป็น สุสำนของจักรพรรดจิิน๋ซฮี่องเต ้ปฐมจักรพรรดขิอง

ประเทศจีนที่ไดท้รงรวบรวมแผ่นดนิจีนใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไดส้ ำเร็จ ปัจจุบันมกีำรคน้พบที่ตัง้ของสุสำน

แลว้แตย่งัไมม่กีำรเปิดสสุำน คงอยูใ่นระหวำ่งกำรศกึษำถงึวธิกีำรป้องกนักำรเสือ่ม สภำพของวัตถโุบรำณที่

อำจเสยีหำยเมือ่ถกูอำกำศภำยนอก 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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โปรแกรม : เจ ิง้โจว ซอีำน อทุยำนหยนุไถซำน 5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิ ไทยสมำยล ์ (GO1CGO-WE002) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 – 3 
ทำ่น/ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่06-10 ธ.ค. 61 28,900.- 28,900.- 28,900.- 5,900.- 18,700.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 03 

ม.ค. 62 
33,900.- 33,900.- 33,900.- 5,900.- 20,400.- 

 

 

บำ่ย น ำทำ่นสู ่สถำนรีถไฟ เพือ่โดยสำรรถไฟควำมเร็ว เดนิทำงกลับ เมอืงล ัว่หยำง อดตีรำชธำนีทีย่ ิง่ใหญ่
สบืตอ่กนัมำถงึ 10 รำชวงศย์นืยำวนับเป็นทีส่องรองจำกซอีำน จักรพรรดนิ ี“บเูซค็เทยีน” โปรดปรำนเมอืง

ลั่วหยำงมำก ตัง้ใหเ้ป็นรำชธำนีในสมัยที่พระองค์ประกำศตนเป็นฮ่องเตห้ญงิ พระรำชทำนนำมเมอืงว่ำ 
“นครเสนิต”ู มคีวำมหมำยวำ่ “เทพนคร” (กระเป๋ำเดนิทำงตอ้งลำกเอง เพือ่ควำมรวดเร็ว)    

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่LUOYANG FRIENDSHIP  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 ถ ำ้หลงเหมนิ(รวมรถอทุยำน) – อทุยำนแมน่ ำ้ฮวงโห + อนสุำวรยีห์วงตี ้– เจ ิง้โจว – กรงุเทพ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำท่ำนชม ถ ำ้ผำหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู) หรอื 

ถ ำ้ประตูมงักร (รวมรถอุทยำน) หมู่ถ ้ำพันพระที่

ตัง้อยู่รมิฝ่ังน ้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถำนเก่ำแก่ที่ส ำคัญ

และน่ำตื่นตำตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สรำ้งรำวปี 

พ.ศ. 1038 ในสมยัเวย่เหนอื และสรำ้งเพิม่เตมิเรือ่ยมำ

จนถงึสมยัรำชวงศถ์ัง โดยกำรเจำะหนำ้ผำหนิใหเ้ป็นถ ้ำ

หรอือุโมงค์เขำ้ไป แลว้สลักเสลำเป็นรูปพระพุทธเจำ้ 

พระโพธิสัตว์ เทวดำ นำงฟ้ำ ทวำรบำล รวมถงึกำร

เขยีนภำพจติรกรรมลงบนผนังถ ้ำ สรำ้งโดยกำรอปุถัมภ์

ของชนชัน้สงูในสมัยนัน้ๆ บเูซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮำ

เคยพระรำชทำนพระรำชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ ำนวน

มำกเพือ่บรูณะถ ้ำหนิหลงเหมนิแห่งนี้ กำรสรำ้งถ ้ำพระพุทธแห่งนี้ทีไ่ดรั้บอทิธพิลมำจำกอนิเดยีและเอเชยี

กลำง ปัจจบุนัยเูนสโกป้ระกำศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 น ำชมวัดถ ้ำเฟ่ิง

เซยีนซือ่ ชมพระประธำนสงู 17 เมตรสลักอยูก่ลำงแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิัตวแ์ละทวยเทพ กล่ำวกัน

วำ่ใชพ้ระพักตรข์องพระนำงบเูซค็เทยีนเป็นแบบในกำรแกะสลัก 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

อนสุำวรยีแ์มน่ ำ้เหลอืง เป็นจดุทีด่ทีีส่ดุเพือ่ทีจ่ะชมสถำนทีท่่องเทีย่วทีรู่จ้ักกันมำกทีส่ดุของเจิง้โจว จำก

จุดชมววิทีม่องเห็นไดอ้ยำ่งรอบดำ้น สำมำรถทีจ่ะเห็นแมน่ ้ำเหลอืงอันมชีือ่เสยีง รวมทัง้ยอดเขำหำ้มังกร 

(Five Dragons Peak), เทอืกเขำอฐู (Camel Mountain Range) และวัดยซูำน (Yuesham Temple) และ

จุดชมววิแม่น ้ำทีม่รีูปหนิสลักของจักรพรรดเิหยยีนตีแ้ละหวงตี้ ซ ึง่มชี ือ่เสยีงตัง้ตระหง่ำนบนยอดเขำดว้ย

ควำมสงู 106 เมตร  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำง สู ่สนำมบนิทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิจ ิง้โจว 

22.15 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ ไทยสมำยล ์เทีย่วบนิ WE681 

01.45 น. เดนิทำงกลบัถงึ กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ   



            GO1CGO-WE002     หนา้ 5 จาก 9 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทำ่นละ 250 หยวน /ทำ่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทำ่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลำนัดหมำยทัวร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

     3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  

     3.2 กรณุำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทำง 

 
4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทัวรห์ลังจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วัน คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วัน เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้งกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบนิหรือค่ำมัดจ ำที่พัก

โดยตรงหรอืโดยกำรผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำร

เหมำจำ่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6.  คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท ำกำร ทำ่นละ 1,500 บำท 



            GO1CGO-WE002     หนา้ 6 จาก 9 
 

7.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ้ำมนั  

9.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 20 กโิลกรัม/ท่ำน สว่นเกนิน ้ำหนักตำมสำย

กำรบนิก ำหนด 

3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ ค่ำเครือ่งดืม่, ค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซกัรดี

ฯลฯ 

5. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

6. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

7. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 250 หยวนตอ่ทรปิ 

*** กรณีทีม่จี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น ขอเก็บทปิเพิม่ ทำ่นละ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน *** 

 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบรษัิทฯหรือค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำร

เจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกทำ่นถอนตัวกอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คำ่บรกิำรทีท่ำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิง่ผิด

กฎหมำย หรอืเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม 

6. รำคำนี้คดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

รำคำตั๋วเครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำร

บรกิำรจำกสำยกำรบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะ

จัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำก

มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมล่ำชำ้ และควำม

ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่

อืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  



            GO1CGO-WE002     หนา้ 7 จาก 9 
 

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทำงบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน/คน/รำ้น 

11. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดำ 4 วันท ำกำร 1,500 บำท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท ำกำร 2,550 บำท  

1.  หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน และมสีภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรดุ 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

 รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขำวเทำ่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

 - หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

 - ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2ขำ้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3. ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเรือ่งแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้กอ่น

กำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

5. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 - กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส ำเนำสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน ญำตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น ทีท่ ำงำน และของญำต ิโปรดรับทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบได ้

วำ่ใหข้อ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงับกำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดังนัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยำ่งนอ้ย 5-7 วันท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททัวรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่ท่ำน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจำกบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วีซ่ำใน

รำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็นอยำ่งด ีหำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดนิทำง 

ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 อำทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

 - ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำตทิี่ท ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำร

ท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกินั จำ่ยเพิม่ 3,560 บำท  

2. หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่  100 บำท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   
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1.พำสปอรต์ ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้ว่ำง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออกอยำ่ง

นอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

2.รปูถำ่ยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รปูใหมถ่ำ่ยมำไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขำวเทำ่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

- ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2ขำ้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4.หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  

5.สมดุบญัชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตรำประทับรำ้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รปูถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรปูถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรปูถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลัง ทีถ่่ำยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรปูถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วัน เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(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 

เนื่องจำกสภำวะน ้ำมันโลกทีม่กีำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซึง่ทำง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษีน ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

รำยชือ่บคุคลในครอบครัวของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพันธ ์(ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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) 


