
 

 

 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก ำหนดเดนิทำง : ธันวำคม 2561 - มนีำคม 2562  
 

 

WODERFUL  CHINA 
คร้ังหนึ่งในชีวติกบัภูเขำหิมะซีหลงิ  

 ตำมรอยประวัติศำสตร์ ณ ศำลเจ้ำสำมก๊ก - ชมมรดกโลกแดนมังกร  

4 วนั 2 คืน 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

11,999.- 

  Highlight 
• WONDERFULPACKAGE น ำท่ำนบินลดัฟ้ำสู่เมืองเฉิงตู ด้วยสำยกำรบิน LUCKY AIR  

• คร้ังหน่ึงในชีวติกบักำรชมควำมสวยงำมของภูเขำหิมะซีหลงิ หรือ ภูเขำแอลป์แห่งบูรพำ   และสนุกกบักำรเล่นสกี 

• สัมผสับรรยำกำศเก่ำ ๆ ทีเ่ป็นหมู่บ้ำนสมัยรำชวงศ์หมิง  ณ  เมืองโบรำณหวงหลงซี 

• ตำมรอยประวตัิศำสตร์ ณ ศำลเจ้ำสำมก๊ก  มีประวตัิศำสตร์รวมยำวนำนกว่ำ 1,784 ปี 

• เทีย่วชม วดัเหวนิซู  วดัพุทธทีเ่ก่ำแก่และคงควำมดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู  รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงของสมำคมชำวพุทธของมณฑลเสฉวน   

• ช้อป้ิงถนนควำนจ๋ำย หรือซอยแคบ-กว้ำง ได้รับขนำนนำมว่ำเป็นถนนโบรำณโรแมนติก ซ่ึงยงัคงสไตส์ควำมเป็นจีนแบบโบรำณ 

• ช้อปป้ิงเต็มที ่ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่  ศูนย์รวมวยัรุ่นช่ือดัง และเป็นทีต่ั้งของตึกสูงรูปทรงทนัสมัยมำกมำย รวมถึงห้ำงสรรพสินค้ำ 
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วนัแรก             สนำมบินสุวรรณภูม ิ- เฉิงตู - เมืองโบรำณหวงหลงซี - วัดเจำเจี๋ย - ซอยกว้ำงแคบ                                (B/L/D)                                                                               

01.00 น. พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบิน LUCKY AIR พบเจ้ำหน้ำที่ของบริษทัฯ คอย
ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิให้กบัท่ำน 

03.50 น. ออกเดนิทำงสู่เมืองเจิง้โจว โดยสำยกำรบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที่ 8L812  (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                                                      
07.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติซวงหลิว นครเฉิงตู  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนยก์ลางดา้น

การเมืองการทหารและดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ (ชุดอำหำรเช้ำ KFC) 
  จากนั้นน าท่านสู่ เมืองโบรำณหวงหลงซี ใหส้มัผสับรรยากาศเก่า ๆ เป็นหมู่บา้นสมยัราชวงศห์มิง ตั้งอยู่ริมแม่น ้า

 หวงหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน ้ าท่ีมีเรือสัญจรไปมาคบัคัง่การคา้ขายคึกคกัมาก ปัจจุบนัยงัเหลือให้เห็น
 บรรยากาศเก่า ๆ ไดท้ัว่ไป เช่น โรงน ้ าชา วดัเก่าแก่ ตน้ไมโ้บราณ และวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีมกัไปจบักลุ่มเล่น
 ไพ่นกกระจอก และด่ืมน ้ าชาใตร่้มไมริ้มทางน ้ าอาคารบา้นเรือนนิยมสร้างบนเสาไมข้นาดใหญ่ยื่นลงไปในน ้ า 
กรอบประตูหนา้ต่างแกะสลกัลวดลายงดงาม พ้ืนถนนปูดว้ยหินคดเค้ียวไปมา มีตน้ไมใ้หญ่ใบคร้ึมอายกุว่า 300 ปี
ยืนให้ร่มเงาอยู่หลายตน้ เม่ือทศันียภาพอนัสวยงามของเมืองหวงหลงซีไดรั้บการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบบัหน่ึง
 เม่ือ 10 กวา่ปีก่อน กก็ลายเป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียว และเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ยอ้นยคุอีกหลายเร่ือง 

เที่ยง             รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร     

 จากนั้นพาท่านเท่ียวชม วัดเจ้ำเจี๋ย ( Zhaojue Temple) ตั้งอยู่ทางชานเมืองทางเหนือของนครเฉิงตู เป็นวดัไมท้ั้ง
หลงัแห่งแรกทางตะวนัตกของมณฑลเสฉวน มีความส าคญัในทางประวติัศาสตร์ทางพุทธศาสนาในจีน วดัเจา้เจ๋ีย
เป็นอารามเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งัและไดมี้การบูรณะข้ึนในปี ค.ศ. 1663 ในสมยัราชวงศ์ชิง  จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ ถนนควำนจ๋ำย หรือซอยแคบ-กว้ำง ไดรั้บขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บา้นหลาย
หลงัยงัคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบา้นของนายทหาร ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นถนนคนเดินขายของ
ท่ีระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภณัฑ ์ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกวา้ง และซอยแคบ ใหท่้านไดห้ลงใหล
ไปกบัมนตเ์สน่ห์ของถนนโบราณแห่งน้ี   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร     

  พกัที่ HUANXI HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ำ 4*                       

วนัที่สอง           เฉิงตู - ภูเขำซีหลงิ (รวมกระเช้ำขึน้ลง) - อสิระเล่นสก ี(ไม่รวมค่ำเล่นสก ีไม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์) - เฉิงตู   (B/L/D)                                                                        

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขำหิมะซีหลงิ เป็นสถานท่ีตากอากาศ ทิวทศัน์งามเด่นแห่งหน่ึงของประเทศจีน อยู่ท่ี

เมืองตา้อ้ี มณฑลเสฉวน ห่างจากนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑล 95 กิโลเมตร ครอบคลุมเน้ือท่ี 483 ตาราง
กิโลเมตร ยอดเขาตา้สวยถงั สูง 5,364 เมตร มีหิมะปกตลอดปี เป็นยอดภูท่ีสูงท่ีสุดในเฉิงตู ตั้งอยู่บนท่ีราบยอด
เขาบนระดบัความสูงประมาณ 2,200 - 2,400 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ครอบคลุมพ้ืนท่ีราว 8 ตารางกิโลเมตร 
อุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวอยูร่ะหวา่ง ลบ 10 ถึง 10 องศาเซลเซียส 
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เที่ยง             รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร     

น าท่านสู่นัง่กระเชา้ข้ึนสู่  ลำนสกซีีหลิง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลานซ่ึงมีระดบัความหนาของ
หิมะอยู่ในราว 60-100 ซม. ภายในบริเวณลานหิมะพร่ังพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานน ้าแข็งอย่างครบ
ครัน ไดแ้ก่ แผ่นเล่ือนหิมะ สกีหิมะ มา้ลากเล่ือนหิมะ บอลลูน สโนโมบิล เคร่ืองเล่นสไลด์ลงจากภูเขาน ้ าแข็ง
และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน ้ าแข็งท่ีจะท าใหท่้านสนุกสนานจนลืมเวลา (ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่า
และเคร่ืองเล่นอุปกรณ์ ค่าเคร่ืองเล่น และค่าครูฝึก หากท่านสนใจโปรด สอบถามไดท่ี้ไกด์ท้องถ่ินหรือหัวหน้าทวัร์) 
เน่ืองจากอยู่ในความสูงระดบัเดียวกนัภูเขาแอลป์ คุณภาพหิมะและ ฤดูหิมะเช่นเดียวกบัภูเขาแอลป์ ภูเขาซีหลิง
จึงไดช่ื้อวา่ ภูเขาแอลป์แห่งบูรพา  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง เฉิงตู 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร     

  พกัที่ HUANXI HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ำ 4*                       

วนัที่สำม              นวดฝ่ำเท้ำบัวหิมะ - ร้ำนยำงพำรำ - วดัเหวินซู - ศำลเจ้ำสำมก๊ก - ถนนโบรำณจิน่หลี ่- ถนนคนเดินชุนซีลู่ -  

                             สนำมบินเฉิงตู                                                                                                                                       (B/L/D)                                                                                                   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
 น าท่านไปผ่อนคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่ำเท้ำบัวหิมะ เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อน

คลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกับการแพทยโ์บราณตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบันการ
ส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ   เขา้ชมศูนย์
สินคา้ ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ เป็นในลกัษณะสินคา้ท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินคา้เพ่ือสุขภาพพร้อม
วิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ วดัเหวนิซู เป็นวดัพุทธเก่าแก่ท่ีคงความดั้งเดิม
ท่ีสุดในนครเฉิงตู  รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน  สร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์ถงั 
เดิมทีเรียกวา่ วดัซินเซียง ในปี ค.ศ.1681 ช่วงรัชสมยั จกัรพรรดิคงัซี แห่งราชวงศชิ์ง (1644-1911) พระอรหนัตซี์ตู้
ไดเ้ดินทางมาอารามแห่งน้ี  และไดส้ร้างกระท่อมเพ่ือบ าเพญ็เพียรตบะจนส้ินชีวิต ต านานเล่าวา่ ไดป้รากฏรูปของ
โพธิสตัวม์ญัชูศรีในเปลวเพลิงขณะท่ีศพท่านถูกเผาเป็นเวลานาน ดงันั้นผูค้นจึงกล่าวขานกนัวา่พระอรหนัตซี์ตูคื้อ 
พระโพธิสัตวม์ญัชูศรีกลบัชาติมาเกิด  วดัซินเซียงไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็นอารามเหวินชูนบัแต่นั้นมา นอกจากความ
ศกัด์ิสิทธ์ิตามต านานดงักล่าวแลว้ ศิลปะอนัล ้าค่า สมยัราชวงศถ์งัและซ้องอนัรวมถึง ภาพเขียนกว่า 500 ช้ิน งาน
เขียนลายมือในงานส าคญัๆ ซ่ึงถูกเก็บไวท่ี้น่ี  รวมถึงความร่มร่ืนภายในวดั ก็เป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวไม่นอ้ยได้
เดินทางมาเยี่ยมชม 

  เที่ยง                  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
 พาท่านเท่ียวชม ศำลเจ้ำสำมก๊ก สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ.223 เพ่ือร าลึกถึงบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์สามก๊ก หรือสมยั 

ค.ศ.220-280 ซ่ึงส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เป็นผลงานการก่อสร้างท่ีปรับปรุงในปีท่ี 11 ของจกัรพรรด์ิคงัซีแห่งราชวงศชิ์ง
และศาลเจา้แห่งน้ี ไดรั้บการยกยอ่งเป็นโบราณสถานแห่งชาติของจีน เม่ือปี ค.ศ.1961 และไดส้ร้างเป็นพิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติ เม่ีอปี ค.ศ.1984 ดว้ย  จากนั้นให้ท่านชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิ๋นหลี่ เป็นถนนท่ีอยู่ติดกบัศาลขงเบง้ 
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นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนศาลขงเบ้งเสร็จแลว้ สามารถออกมาเดินเล่นท่ีน่ีได้เลย จ๋ินหล่ีถือเป็นถนนวฒันธรรม 
ตกแต่งแบบยอ้นยุค (ลองนึกถึงภาพหนงัจีนก าลงัภายใน เวลาตวัละครมาเดินตลาด จะเป็นบรรยากาศแบบนั้น) 
เต็มไปดว้ยกล่ินอายของสามก๊ก ตวัถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีของเก่าๆ มากมาย  มีร้านอาหาร ร้านน ้าชา 
โรงเต๊ียม โรงง้ิว (ง้ิวท่ีแสดงก็มกัเป็นเร่ืองสามก๊ก) และมีของท่ีระลึกเก่ียวกบัสามก๊กขายเยอะมาก ร้านอาหาร
หลายร้านตกแต่งเป็น เล่าป่ี กวนอู เตียวหุย มีของกินขา้งทางอร่อยๆ จ านวนมาก ถือเป็นถนนท่ีแฟนสามก๊กควร
ไปใหไ้ดส้กัคร้ัง 

ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร     

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ท่ีมีช่ือเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนยร์วมวยัรุ่นช่ือดงั และเป็นท่ีตั้ง
ของตึกสูงรูปทรงทนัสมยัมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัเช่น ISETAN และร้านคา้มากมาย อาทิ ZARA,      
H & M, UNIQLO อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    

21.40 น.          ** สมควรแก่เวลำน ำทุกท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบิน** 
 

วนัที่ส่ี                     สนำมบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ                                                                                                                                

00.40 น. ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L811 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                                                      

03.05 น. เดนิทำงถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิำพ  

*********************************** 
ข้อควรควรทรำบ :  
❖ กำรเดนิทำงไปท่องเที่ยวในเมืองจนีทุกเมือง จะมกีำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ                  

ยำงพำรำ, นวดฝ่ำเท้ำบัวหิมะ ซ่ึงจ ำเป็นต้องใส่ไว้ในรำยกำรทัวร์ เพรำะมผีลกบัรำคำทัวร์ จงึขอเรียนให้กบันักท่องเที่ยว
ทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนที่ใส่ในรำยกำรทัวร์ จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำประมำณ 60–90นำที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มกีำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มีส่วนได้เสียในกำรขำยสินค้ำจำกร้ำนช้อปป้ิง
ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั  สินค้ำทุกช้ินไม่สำมำรถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

❖ ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

01-04 ธันวำคม 2561 11,999 11,999 3,000 

02-05 ,03-06 ธันวำคม 2561 
(วนัพ่อแห่งชำต)ิ 

12,999 12,999 3,000 

07-10 ธันวำคม 2561 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

13,999 13,999 3,000 

15-18, 21-24 ธันวำคม   2561 13,999 13,999 3,000 

30 ธันวำคม 2561 - 02 มกรำคม 2562 
(วนัขึน้ปีใหม่) 

16,999 16,999 4,000 

05-08, 11-14, 19-22 มกรำคม 2562 13,999 13,999 3,000 

16-19 กมุภำพนัธ์ 2562 
(วนัมำฆบูชำ) 

14,999 14,999 3,000 

22-25, 23-26 กมุภำพนัธ์ 2562 13,999 13,999 3,000 

02-05, 08-11, 23-26 มนีำคม 2562 13,999 13,999 3,000 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้** 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี(แบบกรุป๊) ทา่นละ 1,000 บาทแลว้** 

กรณีคณะออกเดนิทำงได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
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 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
  ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
 วีซ่าเขา้จีนประเภทกรุ๊ป (ใชส้แกนหนา้พาสปอร์ตส่งใหท้าง บริษทัทวัร์ 20 วนัก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีท่ีทางรัฐบาล

จีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน ผูเ้ดินทาง จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทา้วีซ่าเพ่ิมท่านละ 800 บาท 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้ำทัวร์ 200 หยวน / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ตลอดกำรเดนิทำง 
 

เง่ือนไขกำรเดินทำง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 350 หยวน / ท่าน 
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กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
❖ ยืนยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 

❖ ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

• ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
• ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
• จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

❖ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

❖ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

❖ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 

กำรยกเลกิ 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั ➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 - 30 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 22 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพกั 
❖ หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
❖ น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
❖ กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
❖ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสำรประกอบกำรย่ืนวีซ่ำท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตวั 
2.หนังสือเดินทำง ที่มอีำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-
ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค าร้อง
1 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

3.1รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม.ถึง22
มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดงัรูปตวัอยา่ง 

3.3รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน 
ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน 
ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา 

3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ 
แวน่ตาท่ีมีกรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนา
เท่านั้น 

3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือ
มืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 

3.6พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 

ศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาจีน ประจ ากรุงเทพฯ 
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

4.หลกัฐำนส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5.กรณีเป็นเดก็  อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส ำเนำ) 
และแปลเป็นภำษำอังกฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดามารดา 

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


 

 

6.เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จาก
อ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
7.กรณีท ำงำนเกีย่วกบัส่ือต่ำงๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดย
ระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสำวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับย่ืนวซ่ีำ 
10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษทัฯ รับย่ืนวซ่ีำให้ชำวต่ำงชำตทิี่ท ำงำนในประเทศไทยเท่ำน้ัน (ลูกค้ำต้องโชว์ตวัที่สถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-
800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษทัฯ ไม่รับย่ืนวซ่ีำให้หนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 
13.กรณีย่ืนวซ่ีำด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 

 
หมำยเหตุ 

• ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม 
อาจถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

• หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

• แผนกวซ่ีำไม่รับย่ืนวซ่ีำประเภทอ่ืน นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบัทำงบริษทัฯ
จงึจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำประเภทอ่ืนให้ 

• โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรย่ืนวซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 

 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อม และมคีวามประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 

การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 
➢ หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่+
ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 



 

 

➢ ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

➢ หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

➢ หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 

 

สถำนทูตจนีไม่รับย่ืนวซ่ีำ ในกรณี ดงันี ้
➢ ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

➢ รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมำยเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มีกำรปรับเปลีย่นระบบกำรย่ืน
วซ่ีำโดยสำมำรถย่ืนเอกสำรขอวซ่ีำผ่ำนตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
กำรปรับเปลีย่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำร ทั้งนี ้สำมำรถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลและรำยละเอยีดส ำหรับกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี                                                                       

** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำ ** 

กรุณำกรอกด้วยภำษำองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นำมสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถำนะภำพ  □ โสด   □ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้ำย □ หย่ำ   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้ำน......................................................มือถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สำมำรถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ..................................................... 

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ต ำแหน่งงำน............................................. 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณำแจ้งเบอร์ที่สำมำรถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงให้ท่ำน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่ำนมปีระกนัสุขภำพครอบคลมุในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 
 


