
 

 

วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� กรุงเทพฯ – เฉินตู (3U8146 : ().+)-)�.�)) X X X 
GUODONG HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ < ดาว  

( 
เฉินตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี@ยซีไห่-ผ่านชม
เมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติ 
จิ�วจ้ายโกว               

� � � 
CELEBRITY JIUZHAIGOU 
HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั < ดาว 

N 
อุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา 
ในอุทยาน)-ชมโชว์ทเิบต  

� � � 
CELEBRITY JIUZHAIGOU 
HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั < ดาว 

< 
จิ�วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวม
กระเช้าขึSน-ลง)-ร้านใบชา–เมืองตูเจียงเยี�ยน 

� � � 
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

+ 

ตูเจียงเยี�ยน-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) 
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตตารี�) 
ร้านหินตาสวรรค์-ถนนคนเดินชุนซีลู่ 
โชว์เปลี�ยนหน้ากาก 
 

� � � 
GUODONG HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ < ดาว 

Y 
ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี� 
เฉินตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : �Y.)+-�[.(+) 

� � X  



กรุณาเตรียมค่าทิปหวัหนา้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ จํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *  

�กาํหนดการเดินทาง  สิงหาคม – กนัยายน (++^ 
วนัแรก  กรุงเทพฯ –เฉินตู 
�[.N) น.         � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชัSน < 

ประตู ^บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หน้าที�จากทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

().+) น.         เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที�ยวบินที� 3U8146 � 

)�.�) น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที�สุดของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั  
� พกัที� GUODONG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ < ดาว 

วนัที�สอง เฉินตู – ผ่านชมทะเลสาบเตี@ยซีไห่ – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว               
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ จิ�วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ` ชั�วโมง)  ระหว่างทาง ผ่านชม
ทะเลสาบเตี@ยซี ที�มีนํ5 าสีเขียวดั�งเทอคอวย์บนที�ราบสูง สลบัดว้ยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี5 เกิดขึ5น
จากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั5 งและไดก้ลืนเมืองทั5งเมืองอยูใ่ตท้ะเลสาบ สมควรแก่เวลานาํ
ท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติและความงามของทุ่งหญา้ 
ชวนจู่ซื�อ สมยัเมื�อ 70 ปีที�แลว้ไดเ้กิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่ง
หญา้อนัสวยงามเพื�อเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดง   จากนั5นเดินทาง ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน 
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มธรรมชาติและความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซื�อ สมยัเมื�อ 70 ปีที�แลว้ไดเ้กิด
สงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผา่นทุ่งหญา้อนัสวยงามเพื�อเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดง 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางต่อ ท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว ผา่นเส้นทางที�

ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ที�แปลกตาทั5งภูเขาที�สะทอ้นกบัแสงพระอาทิตย ์ทศันียภาพของลาํนํ5 าหมิงเจียง
ทอดยาวเป็นแนวคดเคี5 ยวเมื�อมองจากที�สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ� ง
เส้นทางนี5 เป็นเส้นทางสาํคญัในสมยัโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที�ศตัรูใชรุ้กราน เสฉวน ตั5งแต่รัฐฉิน 
ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที�สูงที�สุด ตูเ้จียงซาน ที�ระดบัความสูง ?,ABB เมตร 
ก่อนจะค่อยๆ ลดระดบัลง และเลี5ยวลดไปตามทาง 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
� พกัที� CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ < ดาว  

วนัที�สาม อุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)-ชมโชว์ทเิบต  
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว  (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)  เพื�อชม มรดกโลกอุทยาน
แห่งชาติ ธารสวรรค ์“จิ�วจา้ยโกว” ซึ� งตั5งอยูที่� อาํเภอหนานปิง อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน ห่าง
จากตวัเมืองเฉินตูประมาณ FBB กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับนํ5 าทะเลถึง A,FBB เมตร มีอาณา
บริเวณถึง G?H,AIB เอเคอร์ ใหท้่านสัมผสักบัความงาม ซึ� งไดรั้บการอนุรักษใ์หเ้ป็นมรดกโลกเมื�อ G? 
ธนัวาคมปี ค.ศ.GJJA อุทยานแห่งชาติจิ�วจา้ยโกวดินแดนที�ธรรมชาติไดเ้นรมิตประดุจดั�งแดนสวรรค ์



อุทยานจิ�วจา้ยโกวไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติมีเนื5อที� ?B ตารางกิโลเมตร มีชนชาติ
จั5ง ทั5งหมดเกา้หมู่บา้น ฉะนั5นจึงไดชื้�อวา่ จิ�วจา้ยโกว มีแม่นํ5 าลาํธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย
หลายร้อยกวา่แห่ง ซึ� งชาวทอ้งถิ�นเรียกวา่ลูกทะเล นํ5าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา 
จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้าเป็นสีคราม สัมผสัธรรมชาติบริสุทธิL ที�ไดรั้บ
การดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทาํลายดว้ยนํ5 ามือมนุษย ์ชมความงามของ ทะเลสาบแรด 
ทะเลสาบมังกรหลบั ทะเลสาบซูเจิง นํSาตกซูเจิง ทุกสถานที�ลว้นเป็นความงามที�ธรรมชาติไดบ้รรจง
สร้างไวไ้ดด้ั�งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั5งหลาย นาํชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบ
ไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของนํ5าที�สะทอ้นภาพของภูเขาทอ้งฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอนัอุดมสมบูรณ์ 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน 
บ่าย  นาํชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที�สุดในจิ�วจา้ยโกว ยาวกวา่ M กิโลเมตรอยูท่่ามกลางขนุเขาในบรรยากาศที�

เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที�มีสีของนํ5 าแปลกตาโดยเฉพาะเมื�อยาม
แสงอาทิตยต์กกระทบพื5นนํ5 า สีของนํ5 าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม ชม นํSาตกธาร
ไข่มุก ซึ� งเป็นนํ5 าตกที�ไหลผ่านถํ5 าลาํธารใหญ่น้อยที�สลบัซบัซ้อนดุจดงัวงับาดาล โดยมีสายนํ5 าทอด
ยาวลดหลั�นกนัมาเป็นระยะทางถึง NGB เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยบัราวกบั
ความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านไดส้นุกกบัการบนัทึกถ่ายภาพและดื�มดํ�ากบัธรรมชาติที�สวยสด
งดงามไดอ้ยา่งเตม็ที� ถึงเวลานดัหมายออกจากอุทยาน  

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   
นาํท่าน ชมโชว์ทเิบต การแสดงของชนกลุ่มนอ้ยชาวจิ5งชาวทิเบตและชาวเจียง สนุกสนานกบัการละเล่น 
� พกัที� CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ < ดาว  

วนัที�สี�   จิ�วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึSน-ลง)-ร้านใบชา–เมืองตูเจียงเยี�ยน 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นาํท่านชมความงามของอุทยานที�มีลาํธารนํ5 าไหลมา
จากยอดเขาที�ถูกปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั5งปี ซึ� งเป็นสายนํ5 าที�มีส่วนผสมของหินปูน เมื�อไหลลงสู่ที�
ราบก่อเกิดเป็นแอ่งนํ5 าขนาดใหญ่นอ้ย ทาํให้หินปูนตกตะกอนเกาะตวักนัเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย 
นํ5 าใสเรียบเหมือนกระจกที�สะทอ้นภาพทอ้งฟ้า ภูเขาและตน้ไม ้(เดินทางเท้าตามเส้นทางที�ทาง
อุทยานสร้างไว้ ไม่รวมกระเช้าขึSน–ลง) 
*** ในกรณทีี�ชม   อุทยานแห่งชาติหวงหลงไม่ได้    เนื�องจากสภาพอากาศไม่เอืSออํานวย ทางบริษัท
ขอเปลี�ยนโปรแกรมเป็น นําท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตัSงอยู่ทางตะวันตกของอําเภอซง
พาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพืSนที� 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับนํSาทะเล 2,800 เมตร จุดที�
สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี�ยตลอดทัSงปีอยู่ที� 4 องศา องค์ประกอบสําคัญของทิวทัศน์คือ 
ภูเขา ถํSา ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถที�จะประชันกับจิ�วจ้ายโกวได้ ส่วน
นํSาตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้***   จากนั5นนาํท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชา ตน้กาํเนิด ซึ� งมีชา
หลายประเภทใหท้่านไดเ้ลือกซื5อเป็นของฝาก  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี�ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ + ชั�วโมง)  อยูห่่างจากนครเฉิงตูประ

มาน 56 กิโลเมตร เมืองตูเจียงเยี�ยนมีชื�อเสียงมาจากการสร้างเขื�อนชลประทานที�ยิ�งใหญ่สมยั 2,000
กวา่ปีก่อน ถือวา่เป็นชลประทานที�เก่าแก่ และยงัใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนั 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   



� พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ < ดาว 
วนัที�ห้า  ตูเจียงเยี�ยน-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตตารี�)-ร้านหินตาสวรรค์ 
       ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี�ยนหน้ากาก 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ( ชั�วโมง)  ท่านจะไดส้ัมผสัธรรมชาติ
อนังดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉินตูตั5 งอยู่ที�ก้นกระทะซื�อชวน กลางลุ่มแม่นํ5 าหมินเจียง 
ตะวนัออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกลก้บัชลประทานเขื�อนตูเจียงเยี5ยน ซึ� งสร้างบนแม่นํ5 าหมินเจียง 
เป็นชลประทานแยกสายนํ5ากระจายออกไปเป็นรูปพดัเพื�อทดนํ5าเขา้สู่ที�ราบเฉินตู เมืองนี5 จึงเป็นพื5นที�
อุดมสมบูรณ์จนไดฉ้ายาวา่ “เมืองสวรรคข์องจีน”   อีกทั5งยงัมีชื�อเสียงทางประวติัศาสตร์   ก่อนคริ
สตศกัราช 500 กวา่ปี   นาํท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ� งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการ
ผอ่นคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ และท่านยงัสามารถ
ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิตยา “บัวหิมะ” ที�ขึ5นชื�อที�สุดของเมืองจีน  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตตารี�) ที�นี�มีหมีแพนดา้กว่า 20 ตวั หมีแพนดา้เป็น

สัตวส์งวนหายากมีกาํเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที�พร้อมจะตั5งทอ้งมี
เพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกครั5 งละประมาณ 2 ตวั ตวัที�แข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่านั5นจะอยูร่อด 
อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื�อการผูกมิตรไมตรีกบั
ประเทศต่างๆ  นาํท่านแวะชม ร้านหินตาสวรรค์ เปรียบเหมือนตามงักร สุดยอดของความมั�งคั�ง 
ช่วยให้เอาชนะศตัรูและคู่แข่ง ช่วยให้มีสุขภาพดี รํ� ารวย และประสบความสําเร็จ จากนั5นนาํท่าน
เดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซื5อสินคา้ต่าง ๆ  มากมาย ทั5งแบรนด์ต่างประเทศ และใน
ประเทศ อาทิ เสื5อผา้, รองเทา้, เครื�องหนงั, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที�ระลึกต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั   

คํ�า                    � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านชม โชว์เปลี�ยนหน้ากาก ที�ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี�ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเสี5 ยววินาที โดยที�ไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที�สงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกลู หลายชั�วอายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทั�วไป 

� พกัที� GUODONG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ < ดาว 
วนัที�หก             ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี�-เฉินตู-กรุงเทพฯ 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั5 งใช้เครื� องจกัร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ� งเหมาะกบัการ
ซื5อเป็นทั5งของฝากและใช้เอง  จากนั5นนาํท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ที�มีคุณภาพและมีชื�อเสียงของ
ประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซื5อ กาํไลหยก แหวนหยก หรือ ผเีซียะสัตว ์มงคลที�มีชื�อเสียง 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ5 ง ถนนโบราณจินหลี� เป็นถนนคนเดินที�รักษาบรรยากาศสมยัโบราณ

ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิ5 งเลือกซื5อสินคา้ตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลา
นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลงิ 

�Y.)+ น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที�ยวบินที� 3U814+ �  



�[.(+ น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....� � � � � 
************ ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ ************  

☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตัSงแต่ 15 ท่านขึSนไป ***) 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า

พืSนเมืองให้   นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จัก คือ ร้านใบชา, ร้านหยก, ,นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้านผ้าไหม , 
ร้านหินตาสวรรค์ ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ <+-Y) นาที ซืSอหรือไม่ซืSอขึSนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทัSงสิSน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตั@วภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณา
สอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครัSง 

**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัSง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 

 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

� ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม ท่านละ 

วนัที� )^-�< ส.ค. 59 (�,900 บาท 6,000  บาท 

วนัที� 03-08 / 06-11 / 10-15 / 13-18  / 17-22  ก.ย.59 (5,900 บาท 7,500 บาท 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเดก็ 
 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นีS ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก ซึ�งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะ
นํSามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึSน ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํSามันขึSนในอนาคต ซึ�ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิrเกบ็ค่าภาษีนํSามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธิL ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั5งนี5 ขึ5นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ



เหมาะสม ทั5งนี5 ขึ5นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ5 ามนั
เพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
☺ ค่าตั]วเครื�องบินชั5นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
☺ ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ราคา 800 บาท (ซึ�งต้องเดินทางไปและกลบัพร้อมหมู่คณะเท่านัSน) กรณีที�ต้องการให้ยื�น

วซ่ีาเดี�ยว (ปกติ < วนัทาํการ) ต้องชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม ท่านละ [)) บาท) 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื5อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํSาหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 2N กิโลกรัม จํานวน � ใบ สัมภาระติดตวัขึ5นเครื�อได ้G ชิ5น ต่อท่าน นํ5 าหนกัตอ้ง

ไม่เกิน M กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั5งแต่ G เดือนขึ5นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง G เดือน ถึง GF ปี และผูที้�มีอายุสูง
กวา่ MB ปี ขึ5นไป ค่าชดเชยทั5งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์  ทั5งนี5 ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซืSอประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทัSงนีSอัตราเบีSยประกันเริ�มต้นที� NN) บาท 
ขึSนอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื5อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�
เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)   
� กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม �`) หยวน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
� ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที�จ่าย N % ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทัSงหมดเท่านัSน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธิrออกใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษัททวัร์เท่านัSน 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั5 งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั5งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื�องจากราคานี5 เป็นราคาโปรโมชั�น ตั]วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตั]วเท่านั5น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั5งสิ5น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิL ในการคืนเงิน  ทั5งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 



3. คณะทัวร์ครบ �) ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ�นพูดไทยรับที�เฉินตู) ครบ �+ ท่าน มี
หัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่าน      สละสิทธิL  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั5งสิ5น และทางบริษัทจะเรียก
เกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึSนจากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั5งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิL ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั5งสิ5น  

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ5นไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามที�เกดิขึSนจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ5นไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายทัSงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 6.+ ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการกา

รันตีค่ามัดจําที�พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที�ยวบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมัดจํา หรือค่าทวัร์ทัSงหมดเนื�องจากค่าตั@วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนัSนๆ 

หมายเหตุ 
G. จาํนวนผูเ้ดินทางขั5นตํ�าผูใ้หญ่ GF ท่านขึ5นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
A. บริษทัฯ มีสิทธิL ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี5  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
N. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
?. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ5นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
F. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั5งสิ5นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั5งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
I. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั5งสิ5น แต่ทั5งนี5ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิL การจดัหานี5โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
M. ราคานี5 คิดตามราคาตั]วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั]วเครื�องบินปรับสูงขึ5น บริษทัฯ สงวนสิทธิL ที�จะปรับราคาตั]ว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
H.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า I เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว
เท่านั5น 
J. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั5งสิ5น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื5อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 



GB. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั5งสิ5น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
GG. เนื�องจากตั]วเครื�องบินเป็นตั]วราคาพิเศษ เมื�อออกตั]วไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตั]วเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
GA. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั5งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั5งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั]วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั5 ง  มิฉะนั5นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั5งสิ5น 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
G. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด
ใดๆ ทัSงสิSน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิ5ว 2 ใบ มีพื5นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั5น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั5น และตอ้ง

ไม่ใช่สติpกเกอร์ หรือรูปพริ5นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื5อแขนกุดโชวไ์หล่ *รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน I เดือน  
 ท่านที�ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื�นวซ่ีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดินทาง 
?. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
F. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �` ปี  
- เด็กอายุตํ�ากว่า�`ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที�จด
ทะเบียน)  
- เด็กอายุตํ�ากว่า�`ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที�จด
ทะเบียน) ,สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ความสัมพนัธ์ว่า เกี�ยวข้องกบัผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที�อําเภอหรือเขตเท่านัSน 
และ  
 - เด็กอายุตํ�ากว่า�`ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที�จดทะเบียน) ,
สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ความสัมพนัธ์ว่า เกี�ยวข้องกบัผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที�อาํเภอหรือเขตเท่านัSน  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี�ยนชื�อ หรือ เปลี�ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
- ในกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า + ปี ขอสูติบัตร(ใบเกดิ)ตัวจริง 
Y.เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
M.  ขอ้มูลจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูล
เทจ็ อาจมีการระงับการออกวซ่ีา    เล่มที�มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

H.  เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั5นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย M วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

^.  โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือ
เปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิrของสถานทูต และบางครัSงบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   



GB. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน
จะตอ้งรั บผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่าน
อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย A สัปดาห์ 

1G. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมกบัทางบริษัทฯ)  
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนีS 

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

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
• ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  �,0+0 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะนัSนบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนีS!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนีS** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทัSงหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน...................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ตําแหน่งงาน..................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร....................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี............... 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที�.......................เดือน.......................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 และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทัSงนีS
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นีS  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 



** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


