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เส้นทาง เทีย่วบิน เวลา น า้หนักกระเป๋า 
BKK – LJG 8L 826 13.15 – 16.30 20 KG 

LJG - BKK 8L 825 10.00 – 11.25 20 KG 
  
วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-ลีเ่จียง (8L826 : 13.15-16.30) - ต้ำหลี ่ X ✈  
REGENT HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

2 
ต้ำหลี-่เมืองโบรำณต้ำหลี่-ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์-
จงเตีย้น-โค้งแรกแม่น ำ้แยงซี - ช่องแคบเสือ
กระโจน - เมืองโบรำณจงเตีย้น 

   
GRACE HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

3 วดัลำมะซงจ้ำนหลงิ - ลีเ่จียง-เมืองโบรำณซู่เหอ 
-  สระมังกรด ำ 

   
FENG HUANG HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

4 

ภูเขำหิมะมังกรหยก(น่ังกระเช้ำใหญ่) 
โชว์จำงอวีโ้หมว(ไม่รวมในค่ำทวัร์) - หุบเขำ
พระจันทร์สีน ำ้เงิน-อุทยำนน ้ำหยก - เมือง
โบรำณลีเ่จียง 

   
FENG HUANG HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

5 ลีเ่จียง-กรุงเทพฯ  
(8L825 : 10.00-11.25)   

 ✈ X - 

กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 1700บำท/คน ตลอดกำรเดินทำง 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง   เดือนกมุภำพนัธ์ - มถุินำยน 2020 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – ลีเ่จียง – ต้ำหลี ่(8L826 : 13.15-16.30) 

10.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
โดยสายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.15 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองลีเ่จียง โดยสายการบิน LUCKY AIR เท่ียวบินท่ี 8L826  
16.30 น.         เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติลีเ่จียง  
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

น าท่านเดินทางเดินทางสู่ เมืองต้ำหลี ่(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.40ช่ัวโมง)   

  พกัที ่REGENT HOTEL   หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง ต้ำหลี ่– เมืองโบรำณต้ำหลี ่- ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์  - จงเตีย้น - โค้งแรกแม่น ำ้แยงซี  -  
                           ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบรำณจงเตีย้น  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 เมืองต้ำหลี่  เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบ

เอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 เมตร  
น าท่านชม เมืองโบรำณแห่งต้ำหลี่ สัมผสับรรยากาศอนัสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อนัเป็นนคร
หลวงของอาณาจกัรโบราณน่านเจา้   

 น าท่าน ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ีท่ีโดดเด่นงดงามอยูริ่มทะเลสาบเอ๋อไห่ 
ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 3 องค ์

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น “ แชงกรีล่ำ ” (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง)  ซ่ึงอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองล่ีเจียง และ
อาณาจกัรหย ีของเมืองหนิงหลาง    สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่  “ ดินแดนแห่งควำมฝัน ”   

  ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม  โค้งแรกแม่น ้ำแยงซี  เกิดจากแม่น ้ าแยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึง
เป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หกัเส้นทางโคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น  
“ โค้งแรกแม่น ำ้แยงซี ” ข้ึน  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ช่องแคบเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge) หุบเขาเสือกระโจนตั้งอยูบ่ริเวณ

จุดผา่นของแม่น ้ าทั้งสามทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียง
ใตข้องมณฑล ยูนาน หุบเขาเสือกระโจนเป็นหุบ
เขาท่ีลึกและมีความหวาดเสียวท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก เกิดจากการซัดเซาะของแม่น ้ า จินซาเจียง ท า
ใหเ้กิดเป็นช่องแคบท่ีมีความยาว 16 กิโลเมตร และ
มีความสูง 3,000 กว่าเมตร หุบเขาเสือกระโจน
แบ่งเป็นสามช่วง ไดแ้ก่ ช่วงบน ช่วงกลาง และช่วง
ล่าง หน้าผาสองขา้งแม่น ้ ามีความชันเป็นแนวด่ิง 
ช่วงท่ีกวา้งท่ีสุดของแม่น ้ ามีความกวา้ง 60-80 เมตร 
ส่วนช่วงท่ีแคบท่ีสุดมีดวามกวา้งเพียง 30 เมตร ซ่ึง
เล่ากนัวา่เป็นความกวา้งท่ีเสือสามารถกระโดดขา้มได ้จนเป็นท่ีมาของค าวา่หุบเขาเสือกระโจน    

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบรำณจงเตีย้น เป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณ
ทิเบตซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้ของคนพื้นเมืองและร้านขายสินคา้ท่ีระลึกมากมาย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  พกัที ่GRACE HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 
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วนัทีส่ำม            วดัลำมะซงจ้ำนหลงิ-ลีเ่จียง  –  เมืองโบรำณซู่เหอ  -  สระมังกรด ำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัลำมะซงจ้ำนหลงิ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปี มีพระ

ลามะจ าพรรษาอยูก่วา่ 700 รูป สร้างข้ึนโดยดะไลลามะองคท่ี์ 5 มีโบราณวตัถุมากมาย รวมทั้งรูปป้ันทอง
สัมฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด จากนั้นเดินทางไปยงัเมืองล่ีเจียง ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 2.30 ชม.  

 
 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
  

 จากนั้นน าท่านชม เมืองโบรำณซู่เหอ "เมืองเก่าซู่เหอ" (Shuhe ancient town) อีกหน่ึงจุดหมาย
ปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง โดยเมืองเก่าซู่เหอนั้นเป็นหน่ึงในเขตเมืองเก่าของเมืองล่ีเจียง 
ปัจจุบนัเมืองเก่าแห่งน้ีไดเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนNaxi และถูกเลือกใหเ้ป็นหน่ึงท่ีในเมืองเก่าท่ีมี
ความส าคญัซึงไดรั้บการท านุบ ารุงรักษาไดอ้ยา่งสมบูรณ์     สมยัก่อนเป็นสถานีส าคญัของเส้นทางชา
มา้ยนูนานหรือวา่เส้นทางสายไหมใต ้เคยเป็นตลาดขายส่งของเคร่ืองหนงั และอ่ืนๆนอกจากน้ีแลว้ 
เมืองเก่าซู่เหอ ยงัวา่ถือเป็นส่วนหน่ึงของเมืองเก่าล่ีเจียง ซ่ึงมีขนาดเล็กกวา่ล่ีเจียง แต่มีความเป็น
ธรรมชาติมากกวา่ล่ีเจียงมากมายนกั  

 สระมังกรด ำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถนั อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 
เรียกกนัวา่ สวนยู้วฉวน ตั้งอยูใ่นตวัเมืองล่ี
เจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศ
เหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยเูนสโก 
ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระน ้า
มงักรน้ีสร้างข้ึนสมยัราชวงศชิ์ง (เเมนจู) 
จุดเด่นของท่ีน่ีคือความใสของน ้าท่ีใสราว
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กบัมรกต สถานท่ีท่องเท่ียวเเห่งน้ีมีความสวยงามในดา้นของศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ี
ผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่, ทิเบตและน่าซีไวด้ว้ยกนัในสวนแห่งน้ีมี พิพิธภณัฑศิ์ลปะตงปา
ดา้นในของพิพิธภณัฑมี์ส่ิงท่ีแสดงถึงวฒันธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอกัษรตงปาซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยกบัอกัษร Hieroglyphics ของอียปิต ์เป็นตน้   สระน ำ้มงักรด ำ เเห่งน้ีมีเร่ืองเล่าขานต่อต่อ
กนัมาวา่ ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรด าปรากฏกายใตน้ ้าบา้ง ผดุข้ึนมาจากสระน ้าบา้ง บรรยากาศภายใน
สวนนั้นเงียบสงบและงดงามดว้ยบึงน ้าใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้
อยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณ สระมงักรด าเป็นหน่ึงใน
ทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  พกัที ่FENG HUANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ี่                 ภูเขำหิมะมังกรหยก (น่ังกระเช้ำใหญ่) – OPTIONAL: IMPRESSION LIJIANG  
   (โชว์จำงอวีโ้หมว)  อุทยำนน ้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน – เมืองโบราณลี่เจียง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขำหิมะมังกรหยก ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง เป็นภูเขาสูง

ท่ีตั้งตระหง่าน ซ่ึงมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี จากนั้นน าท่าน โดยสำรกระเช้ำไฟฟ้ำ (กระเช้ำใหญ่) ข้ึนสู่
บริเวณจุดชมววิ บนเขำหิมะมังกรหยก ท่ีความสูงระดบั 4,506 เมตรใหท้่านไดส้ัมผสัความหนาวเยน็และ
ยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งน้ี เอออผ– OPTIONAL ท่ำนสำมำรถชม IMPRESSION LIJIANG ผูก้  ากบัช่ือ
กอ้งโลก  จำง อวี ้โหมว ไดเ้นรมิตให้ภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัและบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการ
แสดง ใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวิต หากสนใจ โปรดแจง้แก่มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่าน 
หากท่านไม่สนใจชมโชว ์อิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขำพระจันทร์สีน ้ำเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จาก
ระดบัน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกนัลกัษณะคลา้ยมงักร  น าท่านโดยสาร กระเช้ำ ซ่ึง
แบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยว หุบเขำพระจันทร์สีน ้ำเงิน และเปล่ียนกระเช้าต่อไปยงั จุด
บนสุดของ หุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ให้ท่านไดส้ัมผสักบัหิมะท่ีปกคลุม
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ยอดเขาอยา่งเต็มท่ี  ทะเลสำบไป๋สุ่ยเหอ (Baishui River) น าท่านเขา้ชม ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (Baishui 
River) ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ตดักบัวิวตน้ไม ้ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน ฉากของ
ภูเขาหิมะมงักรหยก มีน ้ าตกหินปูนขั้นบนัไดขนาดเล็กลดลัน่ลงมาอยา่งสวยงาม น ้ าท่ีไหลผา่นหุบเขาน้ี
คือน ้ าท่ีละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เน่ืองจากจุดน้ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามมีฉากหลงัคือภูเขา
หิมะมงักรหยกมีน ้าตกและแม่น ้าก่ึงทะเลสาบจึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว ช่างภาพ 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนน ้ำหยก ซ่ึงมีตาน ้ าธรรมชาติผุดข้ึนมา 2 ตา เป็นน ้ าท่ีซึมมาจากการละลายของ
น ้าแขง็บนภูเขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผา่นาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติ   

 เมืองโบรำณลี่ เ จียง  เ มืองเก่ากว่า  800 ปี  ท่ี มี
สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
แตก ต่ า ง ไปจาก เ มือ งโบราณ อ่ืนๆของ จีน 
เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตั้งรกรากของชาวหน่า
ซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมยัโบราณ เมืองน้ียงัไดรั้บ
การขนานนามวา่ "เวนิสแห่งตะวนัออก" และเป็น
เมืองมรดกโลกอีกดว้ย และเมืองโบราณล่ีเจียงเอง
ก็ยงัคงรักษาความงามในอดีตไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มี
ทางเดินท่ีปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีน
โบราณ ล าธารท่ีไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน 
สะพานโคง้หินเก่าแก่ ตน้หลิวริมล าธารท่ีก่ิงใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะ
มาบรรจบกนัท่ีตลาดส่ีเหล่ียม “ซ่ือฟางเจีย” ศูนยก์ลางการซ้ือขายสินคา้ 

 น าท่านแวะ ร้ำนบัวหิมะ 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

  พกัที ่FENG HUANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
 

วนัที่ห้ำ  ลีเ่จียง-กรุงเทพฯ  (8L251 : 10.00-11.25)   

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
10.00 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เท่ียวบินท่ี 8L 251  
11.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.............. 
 
 

 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 
หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ

พื้นเมืองให้   นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ,นวดฝ่ำเท้ำ(บัวหิมะ) ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทุกร้ำน
จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับ
ควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
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ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง
บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 

ต้ำหลี ่ลีเ่จียง ภูเขำหิมะมังกรหยก หุบเขำพระจันทร์สีน ำ้เงิน 5 วนั 4 คืน  

(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(เด็กใช้เตียงรำคำเท่ำ
ผู้ใหญ่) 

ทำรก 
(1-2ขวบ) 

จ่ำยเพิม่ท่ำนละพกัเดี่ยว 
 

5 - 9  กมุภำพนัธ์ 2020 15,999.- 3000 3000 

12 – 16 กมุภำพนัธ์ 2020 15,999.- 3000 3000 

19 – 23 กมุภำพนัธ์ 2020 15,999.- 3000 3000 

26 กมุภำพนัธ์ – 1 มนีำคม 2020 15,999.- 3000 3000 

4 – 8  มนีำคม 2020 15,999.- 3000 3000 

11 – 15 มนีำคม 2020 15,999.- 3000 3000 

18 – 22 มนีำคม 2020 15,999.- 3000 3000 

25 – 29 มนีำคม 2020 15,999.- 3000 3000 

1-5 เมษำยน 2020 15,999.- 3000 3000 

8-12 เมษำยน 2020 15,999.- 3000 3000 

15-19 เมษำยน 2020 15,999.- 3000 3000 

22-26 เมษำยน 2020 15,999.- 3000 3000 

29เมษำยน -3 พฤษภำคม 2020 15,999.- 3000 3000 

6-10 พฤษภำคม 2020 15,999.- 3000 3000 

13-17 พฤษภำคม 2020 15,999.- 3000 3000 

20-24 พฤษภำคม 2020 15,999.- 3000 3000 

27-31 พฤษภำคม 2020 15,999.- 3000 3000 

3-7 มถุินำยน 2020 15,999.- 3000 3000 

10-14 มถุินำยน 2020 15,999.- 3000 3000 

17-21 มถุินำยน 2020 15,999.- 3000 3000 

24-28 มถุินำยน 2020 15,999.- 3000 3000 
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หมำยเหตุ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง

ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าโรงแรมระดบั 4 ดาว (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  
 อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ าหนกัสัมภาระท่านละ 1 ใบ มีน ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ และน ้ าหนกักระเป๋าส าหรับถือข้ึนเคร่ือง 5 

กิโลกรัม 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทั้งน้ี
ยอ่มอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องบริษัท ฯ  
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กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
X ค่ำวซ่ีำจีนท่องเทีย่ว ย่ืนแบบปกติ 4 วนัท ำกำร ท่ำนละ 2000 บำท 
X ค่ำวซ่ีำจีนท่องเทีย่ว ย่ืนแบบด่วน 2 วนัท ำกำร ท่ำนละ 3500 บำท 

บริษทั ฯ ขอเก็บหนงัสือเดินทางตวัจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น 
จ านวน 2 รุป และเอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์  

X ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
X ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
X ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
X กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์,หัวหน้ำทวัร์และคนขบัรถ รวม 1700 บำทต่อคน (เดก็ช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
X ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำตเิกบ็เพิม่ 4000 บำท/ท่ำน/ทริป 
X ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 20 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่าน สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 5,000 บำท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 20 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 
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หมำยเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
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5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติ
บัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 
ดังนี ้

6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่
ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบั
และลายเซ็นต ์
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,060 บาท  
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
7. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
8. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
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รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) 
**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 
 

เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน.......................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
............................................................   รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน.................................................. 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................... 
................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.......... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที.่......................เดือน........................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที.่......................เดือน.........................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................... 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมำยเหตุ 
กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวซ่ีำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
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