
BC12 บินตรง...ลี่เจียง ก๊วยเจ๋ง  
บาลาเกอจง  

แกรนด์แคนยอนแชงกรีล่า 4วัน3คืน 

 



 
 

 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ทา่น 

*ไม่มีราคาเด็ก* 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

09-12 กุมภาพันธ์ 20 9,999 2000 
 

ราคาต่อท่าน** กรุ๊ป คณะจำนวน 20 + 1 หวัหน้าทัวร์ไทย 
 

ราคาดังกล่าวไม่รวม : ค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีนท่านละ 2,200 บาท / 
: ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถท่านละ 1,500 บาท (ชำระวันที่เดินทาง) 

**ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น / พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพ่ิม 2,000 บาท / ท่าน** 
**15 ท่านออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)** 

 
รายละเอียดการเดินทาง  
วันแรก  กรุงเทพฯ - ลี่เจยีง - จงเตี้ยน 
10.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์

สายการบิน ลักกี้แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความ
สะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 

13.15 น. ออกเดินทางสู ่ สนามบินลี ่เจียงซานยี ่ ประเทศจีน โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที ่ยวบิน
ที่ 8L826  
(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที) 

วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 
สนามบินกรุงเทพฯ ( 8L826 13.15 – 16.30) – ลี่เจียง - 
จงเตี้ยน 
 

- -  

ZHA XI DE LE HOTEL4* 
MAO YUAN HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

2 
อุทยานแห่งชาติบาลาเกอจง – บาลาเกอจง แกรนด์แคน
ยอน แชงกรีล่า – หมู่บ้านทิเบตบาลาเกอจง -  ระเบียง
แก้ว - ต้นโพธิ์พันป ี

   

ZHA XI DE LE HOTEL4* 
MAO YUAN HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 ลี่เจียง – ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าลี่เจียง     

LV YUN HOTEL4* 
LI CHUN HOTEL4* 

หรือเทียบเท่า 

4 ลี่เจียง - กรุงเทพ ( 8L825 10.00-11.25 )    
 
 



 
 

 
16.30 น.  เดินทางถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อย

แล้วนำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
 เดินทางสู ่เมืองจงเตี้ยน อยู่ห่างจากลี่เจียง 200 กิโลเมตร เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต  ซึ่งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมลฑลยูนนาน  
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม ZHA XI DE LE HOTEL4* // MAO YUAN HOTEL  
 // หรือเทียบเท่า  
วันที่สอง  อุทยานแห่งชาติบาลาเก๋อจง (รวมรถอทุยาน) – บาลาเกอจง                                  แกรนด์
แคนยอน แชงกรีล่า - หมู่บ้านทิเบตบาลา -  ระเบียงแก้ว  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานบาลาเก๋อจง (เดินทาง 3 ชั่วโมง) 
 อุทยานบาลาเก๋อจง ถือว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์และงดงามและสวรรค์ของโลกที่มีพื้นที่รวม 176 

ตารางกิโลเมตรเป็นแหล่งรวมแห่งภูเขาหิมะ แกรนด์แคนย่อน ธารน้ำแข็ง แม่น้ำ ทะเลสาบบนที่ราบ
สูง ป่าธรรมชาติ จุดรวมแห่งประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติทิเบตอันงดงาม  

 

 
 
กลางวัน   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 



 
 

 

 
 

บ่าย เดินทางเข้าสู่อุทยาน(รถอุทยาน) ชมธรรมชาติสวยงามระหว่างทางที่พาท่านลัดเลาะไปตาม แกรนด์
แคนยอน แชงกรีล่า ขอบภูเขาเปรียบเสมือนหนึ่งในภาพวาดมรดกโลกทางธรรมชาติ ชื่นชมความงาม
ทางศิลปะที่สวรรค์สรรสร้างมาทางธรรมชาติ   เดินทางสู่ หมู่บ้านทิเบตบาลา ที่โอบล้อมรอบด้วย
ภูเขาเต็มไปด้วยความดั้งเดิมของชาวทิเบต บาลาเก๋อจงเป็นสวรรค์ในหัวใจของชาวทิเบต  ทิว
ทัศธรรมชาติสวยงามที่ตัดกับพื้นที่เพาะปลูกและบ้านอาคารสไตล์ ธิเบตทำให้สัมผัสได้ถึง ความสงบ 
ความเรียบง่ายที่น่าหลงใหลของที่นี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

นำท่านสู่หวาดเสียว!!กับ ระเบียงกระจก ที่เที่ยวเปิดใหม่!! สัมผัสความสวยงามของวิวทิวทัศที่เต็มไป
ด้วยธรรมชาติพร้อมความตื่นเต้นผ่านระเบียงกระจกที่สูงว่า 700 เมตร!!! 

 

 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 ที่พัก โรงแรม ZHA XI DE LE HOTEL4* // MAO YUAN HOTEL  
 // หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สาม ลี่เจียง-ช่องแคบเสือกระโจน- เมืองเก่าลี่เจียง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   

นำท่านเดินทางกลับสูล่ี่เจียง ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพที่สวยงาม ณ ช่องแคบเสือกระโจน เป็นช่อง
หุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซี ช่องหุบเขานี้ความยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหล
ผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่งเป็น
บริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวและอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการ
ตามล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุด (กว้าง 25 เมตร) จึงเป็นที่มาของชื่อของ
ช่องเขาแห่งนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center)  
 เชิญทุกท่านเข้าฟังการบรรยายสรรพคุณยาประจำบ้านของชาวจีน  
 หรือที่คนไทยรู้จักกันดี นั่นก็คือยาบัวหิมะสรรพคุณเป็นเลิศในด้าน 
 รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยถือได้ว่าเป็นยาสามัญ 



 
 

 ประจำบ้านเลยทีเดียว 
 
 เดินทางสู ่เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจ้ิงซึ่งเป็น 

 เมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1 ,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการ
โอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที ่ไหลมาจากสระมังกรดำพื้นที่ตั ้งของเมืองโบราณแห่งนี ้มีรูปร่าง
ลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้
แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความ
สวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกนอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย   
 

1 
 
  OPTION SHOW : Lishui Jinsha  
 โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา) เป็นโชว์ในโรงละคร เป็นโชว์เกี่ยวกับวัฒธรรม ซึ่งเปิด

การแสดงมากกว่า 5,000 ครั้งและมี ผู้ชมมากกว่า 2 ล้านคน เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ชั่วโมง 
ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและการจราจรในวันนั้นๆ)  (หมายเหตุ : ราคา OPTION SHOW 
1,500 บาท/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์/ สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์
เสริม ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทิวทัศน์หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 
ชัว่โมง ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและการจราจรในวันนั้นๆ) 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  LV YUN HOTEL4* // LI CHUN HOTEL4*  
หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่     ลี่เจียง – กรุงเทพ 
 
เช้า  บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี่ เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  



 
 

10.00 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน LUCKY 
AIR  เที่ยวบินที่ 8L825 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที) 

11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 
ซิมการ์ดจีน ของเราใช้เล่น Line 
Google Facebook และอื่นๆ ได้ 
โดยไม่โดนบล็อก VPN 
สัญญาณเครือข่าย China 
Unicom รองรับ Nano Sim / 
Micro Sim 
 

เพ่ือความสะดวกสบายลูกค้าสามารถสั่งซื้อซิมกับเราได้โดยตรง 
 
 

**กรุณาแจ้ง 3-5 วันก่อนเดินทาง** 
**ชำระเงินและรับซิมที่สนามบินกับเจ้าหน้าที่สง่กรุ๊ป** 

 
เงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ข้อควรระวัง!!!  หากท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร,์รถไฟ) ท่านจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่
บริษัททัวร์แจ้งว่ากรุ๊ปนั้นคอนเฟิร์มเดินทางหรือไม่ ซึ่งทางเจ้าหน้าทีจ่ะทำการโทรแจ้งคอนเฟิร์มกับท่านก่อน

เดินทางอย่างน้อย 14 วัน หากท่านทำการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในก่อนที่ท่านจะได้รับการคอนเฟิร์มเดินทางจาก
บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณ ี

 
หมายเหตุ...โปรแกรมนี้เหมาสมสำหรับท่านที่มีสุขภาพแข็งแรง ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ , โรคหอบหืด , และอาการแพ้
พื้นที่ราบสูงไม่ควรเดินทาง หากมีความประสงค์เดินทางกรุณาปรึกษาแพทย์ หากเกิดค่าใช้จ่ายอันต้องทำให้ท่าน
กลับก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด 
 
อัตราค่าบริการรวม 



 
 

▪ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบินที่ระบุใน
รายการ  

▪ ค่าที่พักระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2 - 3 ท่าน) 
▪ ค่าพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง 
▪  ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  
▪ ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
▪ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 1 ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม์) 
 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 
▪ ค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน สำหรับหนังสือเดินทางไทย  (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 

เดือน) ท่านละ 2,200 บาท (สำหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
▪ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (ท่านละไม่เกิน 2 ใบ รวมแล้วไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

) 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ) 
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
▪ ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,500.- บาท/ทริป 
▪ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อครั้ง) , ค่าทิปต่าง ๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น 

หัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการ 
▪ ที่นั่งบนเครื่องไม่สามารถเลือกที่นั่งได้เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปทัวร์ 
▪ ไม่มีราคาเด็ก 

 
 
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก 
▪ กรุณาสำรองที่นั่งโดยมัดจำท่านละ 5,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วันทำการ 
▪ ช่วงเทศกาล มัดจำท่านละ 8,000 บาท พร้อมค่าวีซ่า ภายใน 3 วันหลังทำการจองส่วนที่เหลือชำระก่อนวัน

เดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ 
▪ กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ 

 
 



 
 

หมายเหต ุ
▪ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผล

ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
▪ กรณีเทศกาลที่ต้องมีการยืนยันที่นั่งกับทางสายการบิน และทางโรงแรม โดยการผ่านตัวแทนทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ และเที่ยวบินเหมาลำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้า
ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง 
ๆ  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนแปลงรายการท่องเที ่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้จะยึดถือ
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ จะขอ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่านเป็นจำนวน 400 หยวน / วัน / คน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ครบจำนวนตามที่แจ้งไว้ 
*กรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งขา้งต้น** 
 

พาสปอร์ตมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง *รบกวนถ่ายพาสฯดังนี้* 
 
เอกสารการขอวีซ่าประเทศจีน(วีซ่าเดี่ยว) 
• หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุเหลือก่อนใช้เดินทางอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตรา

ประทับ  
อย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงประกอบหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ขอวีซ่า) 

• รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว เท่านั้น ไม่มีลวดลายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง 
ห้ามยิ้ม ห้ามใส่แว่นดำ แว่นสายตา ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์และรูปที่ปริ้นท์จากกระดาษธรรมดา ต้องเป็น
กระดาษโฟโต้เท่านั้น) 

• สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน 
• เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี / บคุคลที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ต้องแนบเอกสารสูติบัตรด้วย   
• กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ประสงค์จะเดินทางไปกับบริษัททัวร์ จะต้องแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 

เดือน เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมมากกว่าผู้เดินทางสัญชาติไทย 



 
 

• กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ และไม่ไดท้ำงานที่ประเทศไทย ประสงค์จะเดินทางไปกับบริษัททัวร์ จะตอ้งแจ้ง
บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมมากกว่าผู้เดินทาง
สัญชาติไทย               และ จะต้องทำการยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตัวต่อสถานทูตเท่านั้น 

• ผู้เดินทางที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่า 
โปรดเข้าใจวา่การอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าประเทศจีนนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของกรมการตรวจคนเข้าเมือง อยู่
นอกเหนืออำนาจขอบเขตรับผิดชอบของบริษัททัวร์ ดังนั้นหากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้าประเทศด้วยเหตุผล
ใดๆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
หมายเหต ุ
สถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน ระเบยีบการ
ยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทต้องขออภัย ใน
ความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต กรณีท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
1. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท 
2. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 2,000 บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. /MR.) 
NAME.............................................. SURNAME...................... 

สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หม้าย          ○ หย่า    

○ จดทะเบียน     ○ ไมไ่ด้จดทะเบียน      ชื่อคู่สมรส
...................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์...........................................  
โทรศัพท์บ้าน................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์................................โทรศัพท์บ้าน.................................. 
โทรศัพท์มือถือ......................................... 
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา  
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่....................................................................  
ตำแหน่งงาน........................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่…………………………………………………….… 
........................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์..............................โทรศัพท์บ้าน..................................... 
โทรศัพท์มือถือ......................................... 
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทร
เช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่   ○  ไม่เคย    ○ เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่........................ เดือน............................ปี.........................   
ถึง วันที่.....................เดือน.........................ปี....................... 
 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ○  ไม่เคย   ○  เคย   



 
 

โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................. 
เมื่อวันที่........................ เดือน............................ปี.........................  
ถึง วันที่.....................เดือน.........................ปี....................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...........................................SURNAME..................................... 
RELATION...................................... 
( MISS. / MRS. / MR.)NAME...........................................SURNAME.................................. 
RELATION...................................... 
 
หมายเหต ุ
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทำให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 ,0-2245-7033 
 
                                                   



 


