
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ประกาศ !!! 
       เนื�องจากสภาวะนํ�ามนัโลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนํี�ามันขึ�นในอนาคต ซึ�ง   

       ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ*เกบ็ค่าภาษนํี�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง ซึ�งทางบริษทัยงัไม่ได้รวมภาษนํี�ามันใหม่ที�อาจจะเกดิขึ�น 
 

�กาํหนดการเดินทาง  �-� / ��-�� มิถนุายน ���� 
�-� กรกฎาคม / ��-�� สิงหาคม ���� 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – เมืองเฉินต ู

01.34 น.         � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั�น 8 ประตู 9บริเวณ 
ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

20.30 น.         เหิรฟ้าสู่   เมอืงเฉินตู โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที�ยวบินที� MU 5036 � 

00.20 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมอืงนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที�สุดของประเทศ
จีน ที�มีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที�เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยมีฤดูร้อนที�อบอุ่นฤดูหนาวที�ไม่หนาวนกั   และมีปริมาณความชื5นสูง มีพื5นที�ประมาณ 218,920   ตารางไมล ์ ( 
567,000 ตารางกิโลเมตร ) ประชากรส่วนหนึ�งเป็นชนกลุ่มนอ้ยเชื5อชาติต่างๆ ไดแ้ก่ชาวยี� , ธิเบต , เมี5ยว , หุย และ



 

เซี�ยง  ชนกลุ่มนอ้ยเหล่านี5 ส่วนใหญ่มีถิ�นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยงัเป็นศูนยก์ลางของ
การเดินทางทั5งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการปกครอง 
อีกทั5งยงัเป็นเมืองที�มีความเป็น “ เมืองจีน ” อยา่งที�ผูค้นไดจิ้นตนาการไว ้หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   
นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั  
� พกัที� MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที)สอง   เฉินต ู– เมืองโบราณหวงหลงซี – เลอ่ซาน – งอ้ไบ๊  

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํท่านเที�ยวชม เมืองโบราณหวงหลงซี ซึ� งเป็นหมู่บา้นโบราณสมยัราชวงศห์มิง ชมความเก่าแก่แบบดั5งเดิม ซึ� งคง
รักษาสภาพไวจ้นถึงปัจจุบัน เดีKยวนี5 ชาวบ้านที�อาศัยอยู่ตามริมฝั�งแม่นํ5 าหวงหลงซี มีชาวบ้านมักมาเล่นไพ่
นกกระจอก และชิมชากนัเป็นกลุ่มๆ ใหเ้ราดูเหมือนในสภาพโบราณจริงๆ  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเล่อซาน ซึ� งเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ เมืองนี5 มีอายุกว่า M,NOO ปี 

ตั5งอยูที่�สบนํ5า N สาย คือ แม่นํ5าชิงหยี , แม่นํ5าหมิน ,แม่นํ5าเตา้ตู ้ จากนั5นนาํท่าน ล่องเรือเกาะเล่อซาน มีลกัษณะคลา้ย 
พระนอนกลางทะเลชม หลวงพ่อโตเล่อซาน ที�ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง PO ปี ( สร้างขึ5นตั5งแต่ ค.ศ. QMN – SON) 
โดยหลวงพ่อไห่ทงไดใ้ชเ้งินบริจาคจากชาวบา้นสร้าง เพื�อคอยคุม้ครองภยันํ5าท่วมจากแม่นํ5าหมินเจียง หลวงพ่อโต
เล่อซนัเป็นพระพุทธรูปปางนั�งที�สกดัเขา้ไปใน ภูเขาสูงและใหญ่ที�สุดในโลก มีความสูงถึง QM เมตร  จากนั5นนาํท่าน
เดินทางสู่ เขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ที�ไดรั้บการขนานนามว่า “ เมืองในหมอก ” ซึ� งอยู่ห่างจากเมืองเฉินตู 160 ก.ม. 
ถือเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีที�สาํคญัของประเทศจีน ซึ� งประกอบไปดว้ยเอ๋อเหมยซาน , ผู่โถวซาน , อู่ไถซาน และ จิ�วห
วงซาน สถานที�แห่งนี5 มีวดัวาอารามและสถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์ตั5งอยู่มากมายและมีพระสงฆจ์าํวดัอยู่บน
เขาหลายพนัรูป ที�เขาแห่งนี5ยงัมีวฒันธรรมที�งดงาม มีพืชพนัธ์ุ รวมทั5งสตัวห์ายากอีกหลายชนิด โดยเฉพาะผีเสื5อ 

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
� พกัที� HONG QI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที)สาม งอ้ไบ๊ – ยอดเขาจินติ)ง – วดัเป้ากั6ว   

 เช้า � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเปลี�ยนรถท้องถิ�นขึ�นภูเขาแล้วนั�งกระเช้าลอยฟ้าขึ�นสู่จุดชมวิวบนยอดจินติ�ง ที�มีความสูงจากระดบันํ5าทะเล 
3,077 เมตร ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศัน์อนัสลบัซับซ้อนไปดว้ยขุนเขาเหนือชั5นเมฆที�สวยงามดุจดั�งสวรรค์ นาํท่าน
นมสัการ พระสมันตภัทธโพธิสัตว์ผู่ เศียร ซึ� งชาวจีนจะเรียกว่า  เซี�ยนผู่ซา หรือ โผวเฮี5ยงผ่อสัก ลกัษณะพิเศษของ
องคพ์ระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัวท์รงคชสารเป็นชา้งเผือก 6 งา (คมัภีร์มหายานเรียกว่า ชา้งฉทัทนัต)์ เพราะถือว่า
ชา้งเป็นสตัวที์�ทรหดอดทน เป็นการอุปมาอุปไมย ถึงการโปรดสตัวใ์หพ้น้ทุกขไ์ดท้ั5งหมด วา่เป็นงานที�ยากแสนเข็ญ
ตอ้งใชค้วามอดทนอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ�งการเอาชนะกิเลส และตณัหาของสัตวโ์ลกทั5งหลายทั5งปวง 
และการที�มีพระพกัตร์ MO หน้า ก็หมายถึงการบาํเพ็ญบารมีตามเสด็จพระพุทธองค์โดยการตั5งปณิธานและการ
ปฏิบติั 10 ประการ  ซึ� งองคพ์ระนี5 มีความสูง ZS เมตร ตั5งอยูภ่ายในวดั วา่นฝอ หรือ วดัหมื�นปี  วดันี5 เป็นวดัที�เกิดจาก
พระประสงคข์อง ฮ่องเตแ้ห่งราชวงศถ์งั ที�อยากแสดงความกตญั[ูใหพ้ระมารดา จึงสร้างวดันี5 ใหเ้ป็นของขวญั โดย
ตั5งชื�อเป็นมงคลใหม้ารดามีอายุหมื�นปีเช่นเดียวกนั สาํหรับวดัหมื�นปีนี5  มีพระอยู่เพียง 20 รูป แต่สิ�งที�สาํคญัก็คือมี



 

การเปิดให้ผูศ้รัทธาในพระพุทธศาสนาสามารถมาทาํสมาธิไหวพ้ระ-สวดมนต์  นอกจากนี5ภายในวดัยงัมี ตาํหนกั
ทอง ตาํหนกัเงิน ตาํหนกัสาํริด และตาํหนกัเหลก็ ซึ� งประหนึ�งว่าไดจ้าํลอง 4 พุทธคีรี อนัไดแ้ก่ ผู่โถซาน จิ�วหวัซาน 
อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซาน มาไวที้�ยอดจินติ�ง จุดสูงสุดของยอดเขาง๊อไบ๊ อนัเป็นที�ตั5งของวิหารทองหรือจินติ�ง 
ท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์อนัสลบัซบัซอ้นไปดว้ยขุนเขาเหนือชั5นเมฆที�สวยงามดุจดั�งสวรรค ์  สมควรแก่เวลานาํ
ท่านเดินทางลงจากยอดเขางอ้ไบ๊   

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านสู่ วดัเป้ากั\ว ซึ� งเป็นวดัที�มีอายนุบัหลายร้อยปี และเป็นวดัที�มีความสวยงามแห่งหนึ�งที�ตั5งอยู่บริเวณเขางอ้ไบ๊ 

วดัแห่งนี5ไดรั้บการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไตห้วนัแห่งเมืองเกาสง ซึ� งบริจาคเงินจาํนวน MOO,OOO USD เพื�อใชเ้ป็น
ทุนในการบูรณะซ่อมแซม  

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
� พกัที� พกัที� HONG QI  HOTEL  หรือเทียบเท่า  

วนัที)สี)    งอ้ไบ๊ - เฉินต ู–ศนูยอ์นรุกัษห์มีแพนดา้ -โชวเ์ปลี)ยนหนา้กาก     

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงเฉินตู เป็นเมืองที�เป็นศูนยก์ลางของการเดินทางทั5งทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึง
การเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการปกครอง อีกทั5งยงัเป็นเมืองที�มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที�
ผูค้นไดจิ้นตนาการไว ้ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติสองขา้งทางที�งดงาม จากนั5นนาํท่านแวะซื5อยา
แกน้ํ5าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจาํบา้นที�มีชื�อเสียง ท่านจะไดช้มการสาธิตการนวดเท้า ซึ� งเป็นอีกวิธี
หนึ�งในการผอ่นคลายความเครียด และบาํรุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเที�ยวชม ศูนย์อนุรักษ์หมแีพนด้า ซึ� งตั5งอยูบ่นเนื5อที� aOO,OOO ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉินตู สร้าง

ขึ5นเมื�อปี ค.ศ. MPSQ ซึ� งใชเ้ป็นศูนยเ์พาะพนัธ์ุและอนุรักษร์วมถึงใชเ้ป็นสถานที�ศึกษาหมีแพนดา้ เป็นสถานที�ที�
เหมาะสมที�จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยู่อาศยัและการแพร่พนัธ์ุของหมีแพนดา้ จากนั5นนาํท่านชม หยกจีน ของ
ลํ5าค่าซึ�งชาวจีนมีความเชื�อวา่หยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลทัธิขงจืbอ
ยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้
หาญ ซึ�งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความรํ� ารวย ความมีโชค รวมถึงทาํใหอ้ายุยืน
อีกดว้ย ใหท่้านไดเ้ลือกชมหยกที�ไดผ้า่นการเจียระไนมาเป็นเครื�องประดบันาํโชค อาทิ กาํไลหยก แหวนหยก หรือ 
เผเ่ยา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซื5อเป็นของขวญัของฝาก 

คํ�า                         � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านชม โชว์เปลี�ยนหน้ากาก ที�ใชศิ้ลปะพร้อมความสามารถในการเปลี�ยนหนา้กากแต่ละฉากภายในเสี5 ยววินาที 
โดยที�ไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที�สงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกลู หลายชั�วอายุคน ไม่ถ่ายทอด
ใหบุ้คคลภายนอกทั�วไป 

� พกัที� MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที)หา้            ถนนจินหลี)  - กรงุเทพฯ 



 

เช้า � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั5 งใช้เครื� องจกัร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ� งเหมาะกบัการซื5อเป็นทั5งของ
ฝากและใชเ้อง จากนั5นนาํท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิ5 ง ถนนจินหลี� เป็นถนนคนเดินที�รักษาบรรยากาศสมยัโบราณ
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท่้านไดช้อ้ปปิ5 งเลือกซื5อสินคา้ตามอธัยาศยั      

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สมนุไพรจนี 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซวงหลิง เมอืงนครเฉินตู  เพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
01.44 น.               เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที�ยวบินที� MU 5035 � 
0].^4 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....� � � � � 

ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ 
 (*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั�งแต่ 15 ท่านขึ�นไป ***) 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจนี ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื�นเมืองให้  
นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ผ้าไหม , หยก  ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้อง

รบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 8^ - e4 นาที ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลกั  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั�งสิ�น 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตั\วภายในประเทศ (เครื�องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

�กาํหนดการเดินทาง �-� / ��-�� มิถนุายน ���� 
อตัราค่าบริการ      ผูใ้หญ่ ( พกัหอ้งคู่ )     ท่านละ    g3,944  บาท 
  เดก็อายไุม่เกิน Mc ปีพกักบั M ผูใ้หญ่    ท่านละ    g3,944  บาท 
  พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม      ท่านละ       3,^44  บาท 

�กาํหนดการเดินทาง �-� กรกฎาคม / ��-�� สิงหาคม ���� 
อตัราค่าบริการ      ผูใ้หญ่ ( พกัหอ้งคู่ )     ท่านละ    ge,944  บาท 
  เดก็อายไุม่เกิน Mc ปีพกักบั M ผูใ้หญ่    ท่านละ    ge,944  บาท 
  พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม      ท่านละ       3,^44  บาท 
 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี� ไม่มีราคาเดก็ / ไม่แจกกระเป๋า ซึ�งราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํ�ามัน

โลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ*เกบ็ค่าภาษนํี�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง 

                                    บริษทัขอสงวนสิทธิd ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั5งนี5 ขึ5นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั (ราคา
ดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั5งนี5 ขึ5นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบิน
มีการเรียกเก็บค่านํ5 ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
☺ ค่าตัKวเครื�องบินชั5นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กาํหนดไวใ้นรายการ 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื5อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํ5าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สมัภาระติดตวัขึ5นเครื�อได ้M ชิ5น ต่อท่าน นํ5าหนกัตอ้งไม่เกิน Q กิโลกรัม , ค่าประกนั

วินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเกบ็ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุในระยะเวลาระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั5งนี5 ย่อม

อยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจาก
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื5อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การ
ยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์



 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)   
� ค่าทิปไกด์ วนัละ 04 หยวนต่อคน ต่อวนั และ คนขับรถ วนัละ 04 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั�งหมด ^ วัน จ่ายไกด์ ^4 

หยวน  คนขับ ^4 หยวน รวมเป็น 044 หยวน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที�ดูแลคณะจากเมอืงไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
� ค่า VAT 7 %   หักภาษ ีณ ที�จ่าย 3 %ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�

จ่าย  จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ*ออกใบเสร็จที�ถูกให้กับบริษัท
ทัวร์เท่านั�น 

เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั5 งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั5งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เนื�องจากราคานี5 เป็นราคาโปรโมชั�น ตัKวเครื�องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม MOO% ซึ� งเมื�อจองและจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้อง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั5งสิ5น และในกรณีที�ออกตัKวเครื�องบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื�อนการเดินทาง ผูจ้อง
จะไม่สามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตัKวหรือขอคืนค่าทวัร์ทั5งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัKวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ 

ทั5งสิ5น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื�นใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัKวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมี

ค่าใชจ่้ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั5น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัKวเครื� องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัKว + ค่าตัKวเครื�องบินใหม่ทั5งหมดในโปรแกรม และวนัเดินทางนั5นๆ + ส่วนต่าง
ของภาษีนํ5ามนัเชื5อเพลิง / ตัKว M ใบ และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็น
ตน้ (ค่าตัKวเครื�องบินของผูที้�ไม่เดินทางที�ออกตัKวไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ตอ้งรอทางสาย
การบินทาํเงินคืนใหซึ้�งอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ c-N เดือน) 

3. คณะทัวร์ครบ 04 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ�นพูดไทยรับที�เฉินตู) ครบ 0^ ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทย
เดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิd  
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั5งสิ5น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากท่านเป็น
จาํนวนเงนิ 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั5งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิd ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั5งสิ5น 

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ5นไป เกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ5นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ MO,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั5งหมด 100 % ของราคาทวัร์  



 

6.5 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกั     
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ทั5 งหมดเนื� องจากค่าตัKว เ ป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั5นๆ 

 
หมายเหตุ 
M. จาํนวนผูเ้ดินทางขั5นตํ�าผูใ้หญ่ M~ ท่านขึ5นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
c. บริษทัฯ มีสิทธิd ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี5  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
N. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
Z. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ5นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 
~. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั5งสิ5นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั5 งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
a. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั5งสิ5น แต่ทั5งนี5ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิd การจดัหานี5 โดยไม่
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
Q. ราคานี5 คิดตามราคาตัKวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัKวเครื�องบินปรับสูงขึ5น บริษทัฯ สงวนสิทธิd ที�จะปรับราคาตัKวเครื�องบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
S.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ a เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั5น 
P. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั5งสิ5น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื5อ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
MO. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั5งสิ5น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
MM. เนื�องจากตัKวเครื�องบินเป็นตัKวราคาพิเศษ เมื�อออกตัKวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
ตัKวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
Mc. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั5งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั5งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัKวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั5 ง  มิฉะนั5นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั5งสิ5น 
เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทาง 
 1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มกีารชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกดิการชํารุด 
      เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   



 

 3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิ5ว 2 ใบ มีพื5นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั5น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั5น และตอ้งไม่ใช่สติbกเกอร์ 
หรือรูปพริ5นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน a เดือน ** ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณา
เตรียมหนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

4.  กรณีหนงัสือเดินทางที�นาํมาใหเ้ป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนงัสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย เนื�องจากสถานทูตตอ้งการดู
วา่ ตั5งแต่ปี cOMO จนถึงปีปัจจุบนั ผูเ้ดินทางเคยเขา้ประเทศจีนมาแลว้หรือไม่  

~. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั5น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั5งแต่หนา้แรกที�มีชื�อ
ของผูเ้ดินทาง ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงิน cO,OOO บาท ขึ5นไป  **ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 3 
เดอืนขึ�นไป *** บญัชีกระแสรายวนั และเดินสะพดั ไม่สามารถใชไ้ดก้บัสถานฑตูจีน 

6.  สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
Q. กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 0^ ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสําเนาสูติบตัรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูที้�ออกค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที�ยวให ้โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย และสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั5น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั5งแต่
หนา้แรกที�มีชื�อของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินที�
สามารถรับรองค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั 3 เดอืนขึ�นไป** 

S. กรณีผู้เดนิทางไม่มสีมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเ้ดินทางตอ้งมีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางให ้โดยแนบหนงัสือรับรองของผูที้�
ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให้ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอย่างไร, สําเนาบตัรประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบา้นของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย และสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั5น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด 
ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั5งแต่หนา้แรกที�มีชื�อของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายขา้ม
หนา้) และตอ้งมียอดเงินที�สามารถรับรองค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั 3 เดอืนขึ�นไป** 

9.  เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
MO.  ขอ้มลูจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    
เล่มที�มปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

MM. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั5นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่างนอ้ย ~-Q วนัทาํ
การ (ก่อนออกเดินทาง) 

0g.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการ
ยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ*ของสถานทูต และบางครั�งบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

13. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย c สปัดาห์ 

14. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 -ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านั5น 

-หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง
ไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 



 

      ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที�ทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
      -หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท และหนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  100  บาท 
      -เอกสารที�ตอ้งเตรียม  M.พาสปอร์ต ที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6  เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก    

    อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
                                         2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ5ว จาํนวน c ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน a เดือน 

3.ใบอนุญาตการทาํงาน  
Z.หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน  

          ~.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั a เดือน 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี� 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ5นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
**ต่างชาตต้ิองการขอวซ่ีาด่วนกรุณาเช็คข้อมูลกบัทางเจ้าหน้าที�ก่อน 
• ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  800 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 

 
 

 
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื�องจาก
ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะนั�นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี�** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน          � หม้าย          � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส................................................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
..................................................................................................................................................................................................................
................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มอืถือ............................................. 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) ................................................................................................. 
.............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................................ 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).................................................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน.............................................................................................................................................................................................. 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.............................................  
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่   � ไม่เคย    � เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมื�อวนัที�............................. เดอืน.............................ปี.............................  ถึง วนัที�..............................เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 0 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่   � ไม่เคย   � เคย  โปรดระบุ............................................................…………………….……  
เมื�อวนัที�............................. เดอืน.............................ปี.............................  ถึง วนัที�..............................เดอืน............................ปี............................ 

รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1 (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................... 
RELATION.............................................................................................................................................................................................. 
2 (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................... 
RELATION.............................................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ 
**   กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั�งนี�เพื�อ   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


