
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมอืงตงชวน ไดร้บัขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ีหรอื แผน่ดนิสแีดง   

 ชมความงามของหนิปนูงอกโดยธรรมชาต ิถํ &าไซอิ(ว 

 ทา้ความเสยีวกบั สะพานแกว้ สงูกวา่ 20 เมตรจากระดบันํ &าทะเล 
 พชิติความสงู 4,223 เมตร ภเูขาหมิะเจี&ยวจื2อ สมัผสัความหนาวเย็นและหมิะ  

 สวนนํ &าตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ ชมสวนผลไม ้

การนัต ี
คนออก 10
 เดนิทาง!!! 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 วดัหยวนทง วดัที2ใหญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนาน 

 เมน ูพเิศษ!! อาหารกวางตุง้ สกุ ี&เห็ด 

 โรงแรมที2พกั ระดบั 4 ดาวทกุคนื !!! 

 ลง 1 รา้นเทา่น ั&น !!! 
 
 

 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื&อต ั(วเครื2องบนิภายในประเทศ เพื2อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เที2ยวบนิเพื2อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที2กอ่นทําการจอง และขอความกรณุาใหท้า่นซื&อต ั(วเครื2องบนิประเภทที2สามารถ

เลื2อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื2องมาจาก หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เที2ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที2ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี2ยนแปลง ซึ2งสายการบนิ
พจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั&นเหตุผลเหล่านี& อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ?ท ี2จะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั&งส ิ&น อนึ2ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิคนุหมงิ 
23.30 น. คณะพรอ้มกันที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั&น 4 ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ LUCKY AIR โดยมเีจา้หนา้ที�ของทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและชว่ยท่าน
จัดการดา้นเอกสาร และสมัภาระในการการเดนิทางจนเป็นที�เรยีบรอ้ย 

 

วนัที2 2 สนามบนิคนุหมงิ – ภเูขาหมิะเจี&ยวจื2อ (รวมรถแบตเตอรี2+กระเชา้) 
03.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Shandong Airlines เที�ยวบนิที� SC8886  

05.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฉิางสุ่ย เมอืงคุนหมงิ เมอืงหลวงและเป็นเมอืงที�ใหญ่ที�สุดใน

มณฑลยนูนาน ไดส้มญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 เวลาที2จนีเร็วกวา่ไทย 1 ช ั2วโมง กรณุาปรบัเวลาของทา่น เพื2อใหต้รงตามเวลานดัหมาย 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที2ยง คํ2า โรงแรมที2พกั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 SC8886 (03.00-05.55) สนามบนิคนุหมงิ – ภูเขาหมิะ
เจี&ยวจื2อ (รวมรถแบตเตอรี2+กระเชา้) 

   WANH TONG 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 เที2ยวดนิแดนสแีดงตงชวน – ระหวา่งทางแวะไรผ่ลไมส้ต
อเบอรี2 - คุนหมงิ – ถํ &าไซอิ(ว - สะพานแกว้ (รวมสไลด์
เดอรข์ากลบั) 

   YI SHANG HOTEL 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 รา้นบวัหมิะ – วดัหยวนทง – นํ &าตกคนุหมงิ – ถนนคนเดนิ 
- สนามบนิคนุหมงิ 

  
 

  

5 สนามบนิคนุหมงิ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
SC8885 (01.15+1-01.40+1) 

    



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เดนิทางถงึ เมอืงคุนหมงิ เมอืงหลวงและเป็นเมอืงที�ใหญ่ที�สดุในมณฑลยนูนาน คนุหมงิไดช้ื�อ
วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิทําใหม้อีากาศเย็นสบายตลอดทั 8งปี จงึมทีัศนียภาพสวยงามมากมาย 
จนไดส้มญานามวา่ “นครแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยูก่วา่ 26 กลุ่ม และสิ�งที�มี
เสน่หด์งึดดูนักทอ่งเที�ยวก็คอืธรรมชาตแิละภมูอิากาศที�ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลงัผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลูเ่ฉยีน ที�ตั 8งของภเูขาหมิะเจี8ยวจื�อ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) อยู่
ทางภาคเหนอืของเมอืงคนุหมงิ ระหวา่งการเดนิทางทา่นสามารถชมววิทวิทศันไ์ดต้ลอด 2 ขา้งทาง  

เที2ยง  รบัประทานอาหารเที2ยง ณ รา้นอาหาร (2) 

เดนิทางสู ่ภูเขาหมิะเจี&ยวจื2อ (รวมรถแบตเตอรี2+กระเชา้) แหล่งท่องเที�ยวแหล่งใหม่ นํา
ทา่นขึ8นรถประจําทางของทางอทุยาน (20 นาท)ี ตอ่ดว้ยนั�งกระเชา้ขึ8นไปดา้นบน ใหท้า่นไดเ้ดนิตอ่
บนทางเดนิไมท้ี�ไดจั้ดวางไวอ้ยา่งด ีสูจุ่ดที�เดน่ที�สดุในการชมววิทวิทัศนข์องภเูขาหมิะเจี8ยวจื�อ คอื
จุดยอดของภูเขา ที�ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับนํ8าทะเล) ในหนา้หนาว ระหว่างทาง
ทา่นยังไดพ้บสิ�งมหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิสนตูเ้จยีน หรอืสนอาซาเรยี, นํ &าของนํ &าตกที2จบัตวั
เป็นนํ &าแข็ง, ลําธารรูปทรงตา่งๆ เป็นตน้ ทําใหเ้ห็นภาพความสวยงามสดุที�จะไมพ่รรณนาไมไ่ด ้
สว่นในระดับที�ความสงู 3,800 – 4,100 เมตร มทีะเลสาบภูเขา ที�มชีื�อเรยีกวา่ “สระนํ &าแหง่สรวง
สวรรค”์ ถา้ในฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มที�จะบานสะพรั�งกวา่ 32 ชนดิ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

จากนั8นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก ใหท้กุทา่นพักผอ่นอยา่งอสิระตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3) เมน ูสกุ ี&เห็ด 

ที2พกั  WANH TONG ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที2 3 ดนิแดนตงชวน – ไรผ่ลไมส้ตรอเบอรี2 - คุนหมงิ – ถํ &าไซอิ(ว (สะพานแกว้+
รวมสไลดเ์ดอรข์ากลบั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําท่านเดินทางชม เมืองตง
ชวน ดว้ยที�ตั 8งอยู ่ในระดับความ
สู ง  1,800-2,600 เ ม ต ร  จ า ก
ระดับนํ8าทะเล อากาศเย็นสบาย 
ผนืดนิ แห่งนี8อดุมสมบรูณ์ไปดว้ย
แร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็ก
ที�มอียู่มาก ทําใหด้นิแถบตงชวน
เป็นสแีดงอมนํ8าตาล จงึ เป็นที�มา
ของ ผืนดินสีแดงตงชวน ชม

ทิวทัศน์อันงดงาม แผ่นดนิสี
แดงตงชวน เนินเขาสีแดงเขม้ ตัดสลับกับ ดอกไมห้ลากสีสันในทอ้งทุ่งไร่นา เกษตรกร ที�
เพาะปลกูพชืไร่แตกตา่งกันไปในแตล่ะฤด ูเมื�อมองไกลๆ หบุเขาและไร่นาจะเต็มไปดว้ยสสีันตา่งๆ
นานาของ ดอกไมบ้านครอบคลุม ตั 8งแต่ยอดเขาไล่เลียงลงมาเป็นชั 8นๆ โอนเอนลอ้ลมเล่นเป็น
ระลอกคลื�นสวยงามเหนอืคําบรรยาย  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) ระหวา่ง ทางชมววิทวิทศัน์
อนัสวยงามสองขา้งทาง ผา่นชมวถิชีวีติของชนกลุม่นอ้ยที� ปลกูพชืเกษตรกรรมนานาชนดิ ทุง่ไรอ่นั

กวา้งใหญ ่สวยงาม แวะชม ไรส่ตรอเบอรี2คนุหมงิ ใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิกบัการเก็บสตรอเบอ
รี�สดๆจากไร ่

เที2ยง  รบัประทานอาหารเที2ยง ณ รา้นอาหาร (5)  

จากนั8นนําทา่นเดนิทางสู ่ถํ &าไซอิ(ว ตั 8งอยูใ่นเมอืงคนุหมงิ หา่งจากใจกลางเมอืงใชเ้วลาเพยีง 30-
40 นาทถํี8านี8ในอดตีสมยัราชวงศห์มงิ ไดรั้บการขนามนามวา่ เป็นถํ8าที�แปลกประหลาดอนัดับ 1 ภาย
มคีาสตห์นิปนูงอกโดยธรรมชาตถิ ้าํไซอิJวแบง่ออกเป็นหลายหอ้งโถง เชน่ ถํ8าไซอิJว ถํ8ากวนอมิ ทา้

ความเสยีวกบั สะพานแกว้ สงูกว่า 20 เมตรจากระดับนํ8าทะเล นอกจากนี8ยังมเีครื�องเลน่ เชน่ 

สไลเดอร ์ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านสนุกกบัการลงสไลเดอร ์ใชเ้วลาเพียง 1-2 นาทีก็
สามารถลงมารถดา้นลา่ง  

หมายเหต ุหากทา่นใดไมส่ะดวกลงสไลเดอรส์ามารถเดนิลงไดต้ามปกต ิแตท่างบรษัิทขอ
สงวนสทิธิKไมค่นื คา่ใชจ้า่ยใดๆทั 8งสิ8น เนื�องจากราคารวมอยูก่บัคา่เขา้ถํ8าอยูแ่ลว้ 

 
จากนั8นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก ใหท้กุทา่นพักผอ่นอยา่งอสิระตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (6) 
ที2พกั  YI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัที2 4 รา้นบวัหมิะ – วดัหยวนทง – นํ &าตกคนุหมงิ - ถนนคนเดนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่น ชมการสาธติการรักษาแผลจากไฟไหมด้ว้ย ยาบวัหมิะ ของโรงงานเป่าฝู่ ถังผลติยาที�ขึ8น
ชื�อที�สดุของเมอืงจนี  
จากนั8นนําทา่นสู ่วดัหยวนทง เป็นวัดเกา่แกท่ี�มี
อายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสรา้งในสมัย
ราชวงศ ์ถังวัดหยวนทงตั 8งอยูใ่จกลางเมอืงคนุหมงิ 
จดุเดน่ของวัดอยูท่ี�อาคารตา่ง ๆ ภายในวัดจะสรา้ง
อยูบ่รเิวณตนีเขา ซึ�งแตกตา่งไปจากวัดทั�วไปของ
จีนที�มักสรา้งไวใ้นที�สูง เชน่ บนยอดเขาหรือเนิน
เขา มกีารเล่าขานกันว่าแต่เดมิ วัดหยวนทง เป็น
เพียงศาลเจา้แม่กวนอมิ ภายหลังจากที�มผีูค้นมา
กราบไหวม้ากขึ8นเรื�อย ๆ ศาลเจา้จงึถกูสรา้งเป็นวัด
ในเวลาตอ่มา 

 

เที2ยง  รบัประทานอาหารเที2ยง ณ รา้นอาหาร (8)  

จากนั8นนําท่านชม ชม อุทยานนํ&าตกคุนห
มงิ ที�สรา้งตั 8งแตปี่ ค.ศ.2013 ลงทนุ 1,100 ลา้น
หยวน(ประมาณ 5,500 ลา้นบาท) เพื�อนํานํ8 า
แมนํ่8าหนวิหลันเจยีงเขา้สูท่ะเลสาบเตยีนฉือ นํ8าตก
กวา้ง 400 เมตร สงู12.5 เมตร  

อสิระชอ้ปปิ8งที� ถนนคนเดนิ ที�เกา่แกท่ี�สดุของ

เมอืงคุนหมงิ ซึ�งม ีซุม้ประตูมา้ทองและซุม้
ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่จนิหมา่และปี8จ ีจนเป็นที�มาของชื�อถนนแหง่นี8 โดยซุม้มา้ทองและ
ไกม่รกตมอีายรุ่วม 400 ปี สรา้งขึ8นในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นี8 เป็นแหลง่เสื8อผา้
แบรนด์เนมทั 8งของจีนและต่างประเทศ รวมทั 8งเครื�องประดับ อัญมณีชั 8นเยี�ยม รา้นเครื�องดื�ม 
รา้นอาหารพื8นเมอืง และรา้นขายของที�ระลกึ ฯลฯ นอกจากนี8ยังมสี ิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ อกี
มากมาย 

  จากนั8นนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิ เพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
 

วนัที2 5 สนามบนิคนุหมงิ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

01.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ สายการบนิ Lucky Air เที�ยวบนิที� SC8885 
(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ 2.25 ชม.) 

 

01.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหต.ุ.. การจําหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิ�นหรอืหวัหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตวัที�ไมไ่ด ้
เกี�ยวขอ้งกบับรษัิททวัรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพงึพอใจของทา่น  หาก
เกดิกรณีสนิคา้ที�ไดรั้บไม่ตรงกับที�สั�งไว ้หรอืจํานวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีั�ง หรอืไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาตดิต่อ
ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรอืผ่านหัวหนา้ทัวรเ์ท่านั8น  บรษัิทฯ ไม่มสีว่นเกี�ยวขอ้งใด ๆ กับการจําหน่ายขนมบนรถของ
ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรท์ั 8งสิ8น  ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิKในการรับเปลี�ยนหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิ�นในทกุกรณี 
 

เง ื2อนไขและราคา สําหรบัผูเ้ดนิทางที2อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***หากมกีารจองต ั(วภายใน กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ั&ง 
(มฉิะน ั&นทางเราจะไมร่บัผดิชอบหากมกีารเปลี2ยนแปลงใดๆ)*** 

 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ราคาเด็ก 2 – 12 ปี 

พกัเดี2ยว  
จา่ยเพิ2ม 

12 - 16 ธ.ค. 62 9,999.- 10,999.- 3,500 

13 - 17 ธ.ค. 62 9,999.- 10,999.- 3,500 

18 - 22 ธ.ค. 62 10,999.- 11,999.- 3,500 

19 - 23 ธ.ค. 62 10,999.- 11,999.- 3,500 

20 - 24 ธ.ค. 62 11,999.- 12,999.- 3,500 

25 - 29 ธ.ค. 62 12,999.- 13,999.- 3,500 

26 - 30 ธ.ค. 62 14,999.- 15,999.- 4,500 

28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 14,999.- 15,999.- 4,500 

29 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 14,999.- 15,999.- 4,500 

30 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 14,999.- 15,999.- 4,500 

1 - 5 ม.ค. 63 12,999.- 13,999.- 3,500 

3-7 ม.ค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 
8-12 ม.ค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 
9-13 ม.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

10-14 ม.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

15-19 ม.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

14-18 ก.พ. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

21-23 ก.พ. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

20-24 ก.พ. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

21-25 ก.พ. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

26 ก.พ. – 1 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

27 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

4-8 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

5-9 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

6-10 ม.ีค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

11-15 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

12-16 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

13-17 ม.ีค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

18-22 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

19-23 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

20-24 ม.ีค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 
 

ราคานี �ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ�น คนละ �,�   บาท/ทริป/ท่าน 

ส่วนค่าทปิหวัหน้าทวัร์ไทย ท่านละ %   บาท/ทริป/ท่าน (เดก็ชาํระค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ นับจากวันเดนิทางกลับ) ราคาคนละ 5,    บาท 
 

อัตราค่าบริการดงักล่าวรวม 
� คา่ตั�วเครืองบินไป-กลบั ชั �นประหยดั และ คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

� คา่โรงแรมทีพกัตามรายการทีระบ ุห้องพกัละ 2-3 ทา่น (ในกรณีที�ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+� ที�นอนเสริม] แล้ว

ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป) 

� คา่เข้าชมสถานทีตา่งๆ คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทียวตามทีรายการระบ ุ

� คา่อาหารและเครืองดืมตามทีรายการทวัร์ระบ ุ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,222,222 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุ

วงเงินทา่นละ 422,222 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์ 

� กระเป๋าเดนิทางนํ �าหนกัตามทีสายการบินกําหนด ทา่นละ 72 กิโลกรัม 
 

 

อัตราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

� ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป เข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (ส่งเอกสารมาที�บริษัท 5 วันทําการก่อนวันเดินทาง 

(กรณีที�ทางสถานทูตมีการปรับราคาค่าวีซ่า ทางบริษัทขอปรับเปลี�ยนค่าวีซ่าตามประกาศการเปลี�ยนที�สถานทูต

กาํหนด) **กรุณาเผื�อเวลาในการส่งเอกสารให้ทางบริษัทจัดเตรียมเพื�อยื�นวีซ่าด้วย** 

� กรณีต้องการยื�นวีซ่าเดี�ยว เข้าประเทศจีน ค่าวีซ่า แบบยื�นธรรมดา ท่านละ 1,700 บาท (ส่งเอกสารมาที�บริษัท 10 

วันทาํการ ก่อนวันเดนิทาง) // วีซ่าเดี�ยว แบบยื�นด่วน ท่านละ 3,000 บาท (ส่งเอกสารมาที�บริษัท 5 วันทาํการ ใน

การยื�นด่วนใช้เวลา 2 วัน แต่ทางบริษัท ต้องการได้รับเอกสารลูกค้าก่อน เพื�อดาํเนินการเตรียมเอกสารก่อนการ

ยื�นวีซ่าจริง) ***กรุณาเผื�อเวลาในการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทเพื�อยื�นวีซ่าด้วย*** 

� คา่หนงัสือเดนิทาง และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

� คา่ใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น เครืองดืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

� คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดนิทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

� กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์ท้องถิ�น และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เดก็ชาํระทปิเท่าผู้ใหญ่) 

� ค่าทปิของหวัหน้าทวัร์ไทย %   บาท ต่อทริป/ลูกค้า � ท่าน (เดก็ต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

� คา่ VAT E% หกัภาษี ณ ทีจ่าย G% ในกรณีทีลกูค้าต้องการใบเสร็จรับเงินทีถกูต้อง จะต้องบวกคา่ภาษีมลูคา่เพิม และหกั ณ 

ทีจ่าย จากยอดขายจริงทั �งหมดเท่านั �น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั  

� ค่าทวัร์ชาวต่างชาตเิก็บเพิ�ม �,�   บาท จากราคาค่าทวัร์ปกต ิ

 
เงื�อนไขการทาํการจอง และชาํระเงนิ 

1. ในการจองครั �งแรก ชําระมัดจําท่านละ 5,    บาท หรือทั �งหมด + ค่าวีซ่า (ภายใน % วัน หลังจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนงัสือเดนิทาง ให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที�ให้

กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ ให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย ก่อนเดนิทาง 14 วนั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3. ชาํระส่วนที�เหลือ ก่อนเดนิทาง 2  วัน (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ) 
 

เงื�อนไขการจอง และยกเลิกทวัร์   

1. แจ้งจํานวนผู้ เดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํางวดแรก ท่านละ 5,   .- บาท ขึ �นอยู่กับโปรแกรมทวัร์ทีท่านเลือกจอง หากท่าน

ยกเลกิหลงัการชําระคา่มดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนคา่มดัจําให้ทา่นในทกุกรณี แตท่า่นสามารถหาผู้ เดนิทางใหม่มาใช้สทิธิM

แทนได้ โดยไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายใดๆ 

2. ชําระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทาง 72 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการชําระค่าทวัร์ทั �งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่า

ทวัร์ทั �งหมด หรือบางสว่นให้ท่านในทกุกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาใช้สิทธิMแทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางสว่นเพิม เช่น 

คา่วีซา่สําหรับผู้ ทีมาแทนทา่น และคา่เปลียนชือทีต้องจ่ายให้กบัสาการบิน 

3. เมือท่านเลือกวนัเดินทาง และได้วางเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั �งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลือนการเดินทางได้ หรือเปลียนโปรแกรมทวัร์

ได้ การเลือนหรือเปลียนโปรแกรมทวัร์เทา่กบัการยกเลกิทวัร์ ซึงทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ หรือเงินมดัจําทวัร์ให้ทา่นได้ 

 
 
 
 

เอกสารในการยื�นวีซ่ากรุ๊ป 
1. สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายเุหลือมากกว่า N เดือน (ต้องชดัเจนเท่านั �น ลกูค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตวัจริงมา และ

ต้องถ่ายให้ตดิทั �ง 7 หน้า ดงัตวัอยา่ง) 

2. สแกนรูปถ่าย 2 นิ �ว ให้มีขนาดเท่ารูปจริง และชัดเจน สง่ให้ทางบริษัทฯ เพือใช้ประกอบการยืนวีซา่ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการยื�นวีซ่าเดี�ยว **(สาํหรับท่านที�ต้องการยื�นเดี�ยว)** 
 

เอกสารในการทาํวีซ่าจีนสาํหรับหนังสือเดนิทางไทย  

1. หนงัสือเดนิทางทีมีอายกุารใช้งานไมตํ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนงัสือเดนิทางต้องไมมี่การ ชํารุดใดๆ ทั �งสิ �น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ

ออกนอกประเทศของทา่นได้ 

2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง สําหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูป จาํนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ �ว พื �นหลังสีขาวเท่านั�น!!  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื �อน, ห้ามยิ �ม, ห้ามใส่เสื �อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื �อคอกว้าง แขนกุด ซีทรู 

ลกูไม้ สายเดียว ชดุราชการ ชดุยนิูฟอร์มชดุทํางาน ชดุนกัเรียน นกัศกึษา), ห้ามใสแ่วนตาสีดํา หรือกรอบแวน่สีดํา, ห้ามสวมใส่

เครืองประดบัทกุชนิด เช่น ตา่งห ูสร้อย กิRปตดิผม คาดผม เข็มกลดั เป็นต้น  

รูปต้องเห็นคิ �ว และใบหทูั �ง 2 ข้างชดัเจน ห้ามผมปิดหน้า 

รูปต้องอดัด้วยกระดาษสีโกดกั หรือฟจิูเท่านั �น และต้องไมใ่ช่สติRกเกอร์ หรือรูปพริ �นซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน  

**ท่านที�ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนังสือเดนิทาง 
4.  เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบ เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5.  กรณีเดก็อายตํุากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใช้เอกสารเพิมเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี � 

• เดนิทางพร้อมพอ่แม ่/ เดนิทางพร้อมพอ่ หรือ แม ่  

o สําเนาสตูบิตัร (ใบเกิด) ทั �งนี �กรณีเดก็อายตํุากวา่ 6 ปี ต้องใช้สตูบิตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 

o สําเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่

o สําเนาบตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพอ่แม ่ 

o กรณีชือไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ 

• เดนิทางพร้อมญาต ิ 

o สําเนาสตูบิตัร(ใบเกิด) ทั �งนี �กรณีเดก็อายตํุากวา่ 6 ปี ต้องใช้สตูบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

o สําเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่

o สําเนาบตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพอ่แม ่ 

o กรณีชือไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ 

o ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทีเขตหรืออําเภอเทา่นั �น 

6.  ผู้ เดนิทางทีชือเป็นชาย แตรู่ปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิมเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี � 

1. หนงัสือรับรองการทํางาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเทา่นั �น  

2. หนงัสือชี �แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเทา่นั �น 

3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั �นตํา 100,000 บาท 

4. สําเนาบตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

5. ต้องไปแสดงตวัตอ่หน้าผู้ รับยืนวีซา่ทีศนูย์ยืนวีซา่จีนในวนัยืนวีซา่ 

7.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิใช้เอกสารเพิมเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี � 

1) ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั �น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ตํากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

2) หนงัสือรับรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซน็ 

3) สําเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั �นตํา 100,000 บาท 

4) กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที�ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 

� หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั ทา่นละ 5,210 บาท 

� หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอืินๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย) 
 

ประเทศที�ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้  

ต่างชาติฝรั� งเศส และประเทศยุโรปที� เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ 

นอร์เวย์ โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8.  กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนืองจากผู้

เดนิทาง จะต้องไปแสดงตนทีสถานทตูจีน และต้องทําเรืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทําการยืนวีซา่ 

9.  เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื�นวีซ่า ดังนั �นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 

อย่าง น้อย 7-10 วันทาํการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10.  โปรดทาํความเข้าใจ ศูนย์ยื�นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอก

สิทธิaของสถานทตู และบางครั�งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ ทีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / 

ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านทําบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง

น้อย 2 อาทิตย์ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้  
1. คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ �  ท่าน ออกเดนิทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ �� ท่านขึ �นไป ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ �  ท่าน ขอสงวนสิทธิaไม่ออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ 7-G สปัดาห์

ก่อนวนัเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิaที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ �นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความล่าช้า หรือ

จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทียวจะสิ �นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิMและจะไม่คืนเงินค่าบริการทีท่านได้ชําระไว้

แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไม่

ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืนๆ 

5. รายการทวัร์นี �เป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึง หลงัจากได้รับการยืนยนัทีนังจากสายการบิน และ

โรงแรมทีพกัในตา่งประเทศเป็นทีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี �อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิMในการให้คําสญัญาใดๆ ทั �งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มี

อํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั �น 

7. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ

บิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั �งสิ �น แตท่ั �งนี �ทางบริษัทฯจะจดัหาสถานทีทอ่งเทียวอืนๆมาทดแทน โดยขอสงวนสทิธิMการจดัหานี �

โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

8. เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิM ไม่

อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMทีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิมจากท่าน เฉพาะกรณีทีท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจําหน่ายสินค้าพื �นเมือง

ตามโปรแกรมทวัร์ เช่น ร้านบวัหิมะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวและสร้าง

รายได้ให้ท้องถินขององค์การท่องเทียวท้องถิน เพราะการเข้าชมร้านค้าเหลา่นี �จะได้รับการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายบางสว่นจากองค์การ

ท่องเทียวท้องถิน ซึงมีผลทําให้ค่าทวัร์ทีท่านจ่ายถกูลง  ดงันั �นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึง หรือทั �งหมดย่อมส่งผลให้ค่าทวัร์

แพงขึ �น เนืองทางทวัร์ไม่ได้รับการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายทีเกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซึงทางบริษัทฯ ต้องเรียกเก็บคา่ทวัร์เพิมจากทา่น  

10. ในกรณีทีลูกค้าต้องซื �อตั�วโดยสารรถทัวร์ หรือเครืองบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัท ฯ พร้อมขอ

คํายืนยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได้หรือไม่ มิเช่นนั �นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั �งสิ �น 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หนังสือเดนิทางที�ไม่สามารถใช้เดนิทางได้  

• หนังสือเดินทางที�มีอายุเหลือไม่ถึง d เดือน หมายถึงหนงัสือเดินทางทีใกล้จะหมดอาย ุหากนบัจากวนัทีต้องใช้เดนิทางจนถึงวนั

หมดอาย ุถ้าน้อยกวา่ N เดือนถือวา่ใช้เดนิทางไม่ได้ ทา่นต้องไปทําเลม่ใหม่ทนัที 

• หนังสือเดินทางที�ชํารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางทีมีสว่นใดสว่นหนึงขาดหายหรือชํารุด เช่น หน้าแรกทีมีรูปและรายละเอียดของผู้

เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทําให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน หน้าในเล่มหนงัสือ

เดินทางขาดหายทั �งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดรูายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนงัสือ

เดนิทางชํารุดทีไม่สามารถใช้เดนิทางได้  

หมายเหตุ เพือหลีกเลียงข้อผิดพลาดในเรืองเอกสารการเดินทาง ซึงอาจยงัผลให้ผู้ เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกําหนดได้  กรุณาสง่
หนงัสือเดนิทางเลม่จริงของผู้ เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเข้า ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าทีจะคืน
หนังสือเดินทางให้ท่านทีสนามบินในวันเดินทาง สําหรับท่านผู้ เดินทางทีถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณา
ตรวจเช็คอีกครั �งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเลม่ ไม่หมดอาย ุและไม่ชํารุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากหนงัสือเดินทาง
ของทา่นมีปัญหาดงักลา่วจนทําให้ทา่นเดนิทางไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี �!!  เพื�อประกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั �งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า      �  ไม่ได้จดทะเบียน   
�  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส............................................................................................................................................ 

ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)   ................ ...................... ...................... ...................... .................. 

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

........................รหสัไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................... 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  

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

........................................................................ รหสัไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 

ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่).......................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน........................................................................................................................ ...................................................... 

ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศกึษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)........................ ................................................... 

.......................................................................................รหสัไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 

(สาํคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถกูต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมีการโทรเชค็ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

กรณีปัจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที�อยู่สถานที�ทาํงานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

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

.......................................... ......... ................................. รหสัไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 

(สาํคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถกูต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมีการโทรเชค็ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมื�อวันที�....................... เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วันที�......................เดอืน.......................ปี................. 

ภายใน � ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 

เมื�อวันที�....................... เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วันที�......................เดอืน.......................ปี................. 

สาํหรับคนโสดขอให้ระบุชื�อบดิา-มารดา / สาํหรับท่านที�สมรสแล้วให้ระบุชื�อสามี หรือ ภรรยา เท่านั �น!! 

(ภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

1. บดิา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 

3. สามี หรือ ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

หมายเหตุ ** ถ้าเอกสารส่งถงึบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั �งนี �เพื�อประ

โยชน์ของตัวท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี �  (โปรดทาํตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


