
   
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮาวายแหง่เอเชยี ไหโขว่ ซานยา่  
5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ ไหห่นานแอรไ์ลน ์

• พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
• นมสัการเจา้แมก่วนอมิที!ใหญท่ี!สดุในโลก...ณ วดัหนานซาน 
• สมัผสัรถไฟความเร็วสงู จากซานยา่-ไหโขว่ 
• เมนพูเิศษ.... อาหารเจ ไกเ่หวนิชาง ตน้ตาํรบัไกไ่หหลาํ ปทูอ้งถ ิ!นนึ!ง 

CHINA



   
  

 

ที!น ั!งบนเครื!อง  
แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้น  
(ขาไปและขากลบั) 

นํ >าหนกัสมัภาระ 1 ใบ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 

  

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพ-ไหโขว่ 
 09.00 น. คณะพรอ้มกันที  ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั>น 4  เคานเ์ตอร ์W 

โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ที คอยอํานวยความสะดวก จัดเตรยีมเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 11.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไหโขว่ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์ เที!ยวบนิที! HU7940 
 14.55 น. เดนิทางถงึ เมอืงไหโขว่ มณฑลไหห่นาน(เกาะไหหลํา) ซึ งตั 1งอยูท่างเหนอืของเกาะไหหลํา เกาะ

ไหหลํา เป็นเกาะที มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของประเทศจนี รองมาจาก เกาะไตห้วนั ตั 1งอยูท่างใตส้ดุ
ของประเทศจนี จากนั1นนําคณะเดนิทางไปรับประทานอาหารคํ า 

คํ!า รบัประทานอาหาร คํ!า ณ โรงแรมที!พกั (เมนพูเิศษ....ล ิ>มรสไกไ่หหลํา) 
ที!พกั  OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที!สองของการเดนิทาง 
ไหโขว่-เมอืงโบอ๋า่ว-ศนูยจ์ดัการประชุมผูนํ้าเอเชยี-ลอ่งเรอืหาดหยก-เมอืงซานยา่- 
หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ยเผา่แมว้หลแีมว้-สวนกหุลาบ (รวมรถราง) 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบอ๋า่ว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) นําทา่นเขา้ชม ศนูยจ์ดัการ

 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที!ยง คํ!า โรงแรมที!พกั 

� กรงุเทพฯ – ไหโขว่   ✈ OSCAR HOTEL 
ORSAME 

� 

ไหโขว่-เมอืงโบอ๋า่ว-ศนูยจั์ดการประชมุผูนํ้าเอเชยี-ลอ่งเรอื

หาดหยก-เมอืงซานยา่-หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ยเผา่แมว้

หลแีมว้-สวนกหุลาบ (รวมรถราง) -รา้นชา 

� � � GUOXI HOTEL 
ORSAME 

� 

อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้

แมก่วนอมิ 108 เมตร. – วดัหนานซาน-รา้นสนิคา้พื1นเมอืง-

อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลัง (รวมรถราง)-หาดตา้ตงไห-่ รา้น

เยื อไผ ่

� � � 
GUOXI HOTEL 

ORSAME 

� 
ซานยา่-ไหโขว่ (นั งรถไฟความเร็วสงู)-พพิทิธภัณฑไ์หห่นาน-

สสุานไหลุย่-ถนนคนเดนิฉีโหลว 
� � � 

OSCAR HOTEL 
ORSAME 

5 ไหโขว่-กรงุเทพฯ ✈    

หมายเหต ุ: รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รที ี!ดา่นไหหลํา เอกสารที!ใช ้คอื สาํเนาหนา้พาสปอรต์ที!ใชอ้ยูป่จัจบุนั  
หากลกูทวัรท์า่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิUในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่  

อตัราดงักลา่ว ขอสงวนสทิธิUผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั>น 



   
  

ประชุมผูนํ้าเอเชยี อาคารที ใชต้อ้นรับและเป็นศนูยจั์ดการประชมุผูนํ้าเอเชยี ในปี 2002 จากนั1น นั ง
เรอืชมที งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาต ิที มคีวามยาวเพยีง 8.5 กม.และมคีวามกวา้งเพยีง 
10-500 ม. เป็นจดุตดัระหวา่งทะเลจนีใต ้และแมนํ่1า 3 สาย อนั ไดแ้ก ่Wanquan , Jiuqu และ 
Longgun ที ไหลมารวมกนักอ่นไหลลงสูท่ะเล 

 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซานยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตั 1งอยูท่างใตส้ดุของมณฑลไห่

หนาน เป็นเมอืงทอ่งเที ยวชายทะเลที ตั 1งอยูใ่นเขตรอ้นเพยีงแหง่เดยีวของประเทศจนี ตัวเมอืงซานยา่
มสีภาพแวดลอ้มแสนวเิศษ ทวิทศันธ์รรมชาตขิองเมอืงประกอบดว้ยภเูขา ทะเลและแมนํ่1า เมอืงซานยา่
ไดร้วบรวม 10 ทรัพยากรการทอ่งเที ยว ซึ งไดแ้ก ่แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้นํ1าพรุอ้น 
สตัว ์ถํ1าหนิ เรอืกสวนไรน่า และขนบธรรมเนยีมประเพณี นําทา่นแวะชม หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่
นอ้ย เผา่หล-ี แมว้ ชมการจําลองชวีติความเป็นอยูข่องชนเผา่ที มจํีานวนประชากรมากที สดุ ในเกาะ
ไหหลํา ชมการแสดงการละเลน่ศลิปะการละเลน่เมอืงของชนกลุม่นอ้ยเหลา่นี1ประวตัศิาสตรแ์ละความ
ทรงจําทางวัฒนธรรมของบรรพบรุษุของหลี ยงัคงอนุรักษ์ถงึปัจบุนันี1   มรดกทางวัฒนธรรมที ไมม่ตีวัตน
อกีมากมาย เชน่วัฒนธรรมพระธาตโุบราณ การขดุเจาะไมเ้พื อเกดิไฟ  การถักทอผา้ดว้ยมอื  รอยสกัใน
หนา้ของผูห้ญงิ ทา่นสามารถซื1อของฝากหรอืสนิคา้พื1นเมอืงที ทําดว้ยฝีมอืชาวบา้นและเลอืกซื1อขนมพื1
อเมอืง จากนั1นนําทา่นชม สวนดอกกหุลาบ แหง่เมอืงซานยา่ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู
เพื อเก็บความประทบัใจ  แลว้เขา้ชมสนิคา้ที ผลติดว้ยดอกกหุลาบหลักหลาย เชน่ ครมีทาหนา้  
นํ1าหอมกลิ นกหุลาบ  ขนมดอกกหุลาบเป็นตน้   

 
 
 
 
 
 
คํ!า �  รบัประทานอาหารคํ!า ณ โรงแรมที!พกั   
ที!พกั  GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที!สามของการเดนิทาง 
อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอมิ 108 เมตร. – 
วดัหนานซาน-รา้นสนิคา้พื>นเมอืง-อนสุาวรยีก์วางเหลยีวหลงั (รวมรถราง)-หาดตา้ตง
ไห-่ รา้นเยื!อไผ ่
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั (เมนพูเิศษ...ต ิ!มซําไหหลํา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

 นําทา่นเที ยว อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจดุแสดงอารย
ธรรมที สบืทอดศาสนาพทุธของประเทศจนี เต็มไปดว้ยหลกัปรัชญาที ฝังลกึ สามารถสรา้งแรงบนัดาล
ใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบทางสวา่ง สถานที แหง่นี1นับวา่เป็นสถานที ทอ่งเที ยวระดบั 5A ของจนีมเีนื1อที  
40000 ตารางกโิลเมตร ซึ งถอืวา่เป็นสวนพทุธธรรมที ใหญท่ี สดุของประเทศจนี ภายในมสีิ งกอ่สรา้งที 
โดดเดน่ที สดุ คอื องคเ์จา้แมก่วนอมิ 3 พักตรป์ระดษิฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แมก่วนอมิที หัน
พระพักตร ์3 ดา้นองคแ์รกของโลก มคีวามสงู 108 เมตร เจา้แมก่วนอมิยนืที สงูที สดุในโลก ที เจา้แม่
กวนอมิองคน์ี1ประดษิฐอ์อกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทศิ ม ีความหมายคอื สตปัิญญา ความเมตตา และ
สนัตภิาพ ชาวไหหลําเชื อกนัวา่หลังจากสรา้งองคเ์จา้แมก่วนอมิเสร็จ ไหหลําก็ไมเ่คยเกดิภยัพบิตัทิาง
ทะเลอยา่งหนักอกีเลย ความศักดิaสทิธิaของเจา้แมก่วนอมิที วดันี1 ผูค้นตา่งกลา่วกนัวา่ ใครไดม้โีอกาส
มาสกัการะขอพรองคเ์จา้แมไ่มว่า่จะเรื องใด ก็จะสมหวังทกุประการ และนําทา่นเขา้ชม วดัหนานซาน 
โครงการสวนพทุธธรรมที ย ิ งใหญต่ั 1งอยูบ่รเิวณทางทศิตะวันตกของเขาหนานซาน เมอืงซานยา่ มพีื1นที 
กวา่ 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบภเูขาหนานซานที มคีวามสงูถงึ 500 กวา่เมตร   ศนูยว์ัฒนธรรมแหง่
นี1ใชง้บประมาณในการสรา้งกวา่ 6,000 ลา้นหยวน และถอืวา่พื1นที แหง่นี1ตรงตามลกัษณะฮวงจุย้ที ดี
ที สดุ คอื ดา้นหนา้ตดิทะเลและดา้นหลังคอืภเูขา ถอืเป็นวัดที มชี ื อเสยีงมากที สดุของเกาะไหห่นาน 
จากประวตัคิวามเป็นมาอนัเกา่แกย่าวนานและศกัดิaสทิธิaของวัดแหง่นี1 จนมคีนเปรยีบเปรย “วัดหนาน
ซาน” วา่ “อายยุนืเทา่เขาหนานซาน” หากใครไดม้าสกัการะ  ณ วดัแหง่นี1ก็จะมอีายยุนืยาวดังความ
ศักดิaสทิธิaของวดั นั นเอง พรอ้มทําบญุไหวพ้ระเสรมิเมตตาบารม ีทา่นสามารถรว่มบรจิาคเงนิ 30 หยวน 
(ไมไ่ดร้วมในรายการ) เพื อที จะไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ 1,000 กร ที ทําดว้ยทองคําแท ้ประดบั
ดว้ยหยก เพชร พลอย ที งดงาม และมคีวามศกัดิaสทิธิaมาก เป็นที เคารพศรัทธาของชาวจนีทั วไปสรา้ง
ความอศัจรรยใ์จและความเลื อมใสศรัทธาแกค่นทอ้งถิ นเป็นอยา่งมาก 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
(เมนพูเิศษ....อาหารเจในวดัหนานซาน) 

บา่ย จากนั1นนําทา่นแวะ เลอืกซื1อ สนิคา้พื>นเมอืง ของเมอืงซานยา่ และนําทา่นเดนิทางสู ่ 
อนสุาวรยีก์วางเหลยีวหลงั อนุสรณ์ความรักอนัโรแมนตกิ  สรา้งขั 1นเพื อนทิานที เลา่กนัอยูเ่รื องความ
รักของกวางสาวกบัหนุ่มเผา่หล ี ระหวา่งทางเดนิผา่นชมแกะสลักหนิ Totem สามารถถา่ยรปูคูท่ี หนา้
ผาที แกะสลักคําวา่ รัก ซึ งเป็นตัวหนังสอืสแีดง และถอืไดว้า่เขากวางเหลยีงหลังซึ งเป็นจดุชมววิที 
สงูสดุของเมอืงซานยา่ นําทา่นชม หาดตา้ตงไห ่เป็นชายหาดที มชี ื อเสยีง ไดรั้บสมญานามวา่ 
"ฮาวายของจนี" และไดรั้บความนยิมสําหรับการดํานํ1า, กฬีาชายหาด, การวา่ยนํ1าและการอาบแดด 
และมจัีตรัุสชอ้ปปิ1งขนาดใหญ ่ที เต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหลง่บนัเทงิ ถอืวา่เป็นหนึ งในความนยิมมากที สดุ
ในเมอืงซานยา่ ตั 1งอยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงซานยา่ เป็นอา่วที มหีาดทรายขาวสะอาด
สวยงาม หลังจากนั1นนําทา่นเลอืกชม สนิคา้ที ผลติดว้ย เยื!อไผ ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ!า �  รบัประทานอาหารคํ!า ณ โรงแรมที!พกั   
ที!พกั  GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที!ส ี!ของการเดนิทาง 
รา้นใบชา-ซานยา่-ไหโขว่ (น ั!งรถไฟความเร็วสงู)-พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน-สสุานไห
ลุย่-ถนนคนเดนิฉโีหลว 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั  

(เมนพูเิศษ...ต ิ!มซําไหหลํา) 
 นําทา่นไดช้มิ ชา ที ขั 1นชื อของซานยา่ และหลังจากนั1นนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงไหโขว่ โดยรถฟ

ความเร็วสงู (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ช.ม.)  



   
  

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย นําทา่นเที ยวชม พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน ภายในเต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเกาะ มี

การแสดงงานตา่งๆ มากมายไมว่า่จะเป็นภาพวาดที แสดงถงึการใชช้วีติในหมูบ่า้นชว่งตน้ของการสรา้ง
เมอืงไหห่นานในรปูแบบสามมติแิละของโบราณที ถกูขดุพบจากซากเรอือบัปางของฮวักวนเจีjยวที หนึ ง 
ราชวงศซ์ง่ (1127-1279) เรอืเดนิสมทุรขนาดใหญข่องพอ่คา้ชาวจนีถกูคน้พบในปี 1996 (ปิดทกุวัน
จันทร)์ และนําทา่นชม สสุานไหลุย่  ทา่นไหรุย่ไดรั้บตําแหน่งเป็นนายอําเภอ สมยัราชวงศห์มงิ และมี
ลักษณะนสิยัเป็นซื อสตัย ์เหมอืนดั ง ทา่นเปาบุน้จิ1น ชาวไหหลําจงึใหฉ้ายาวา่ “เปาบุน้จิ1นไหหลํา” มี
ชวีติอยูใ่นชว่งปี ค.ศ. 1514-1587 เป็นคนเมอืงฉงโจว ในไหหลํา กําพรา้บดิาตั 1งแตย่งัเล็ก เป็นคน
ฉลาดรักเรยีน เป็นขา้ราชการที มคีวามความสจุรติ ยตุธิรรมเหมอืนกบัเปาบุน้จิ1นที เรารูจั้กกนัด ีและดว้ย
ความสจุรติ ซื อตรงและตอ่ตา้นการโกงกนิของขนุนางกงัฉนิ ทําใหช้วีติราชการของไหลุ่ย่มอีปุสรรค
มากมาย โดนพวกขนุนางกงัฉนิที ไมพ่อใจ ไปเพ็ดทลูใหจั้กรพรรดไิลอ่อกจากตําแหน่ง แตห่ลังจากนั1น
ก็ไดถ้กูเรยีกตวักลับไปรับราชการอกีครั 1งและเสยีชวีติในปี ค.ศ. 1587 เมื อเขาตาย เตรยีมการนําศพไป
ฝังที บา้นเกดิ แตย่งัไมท่ันถงึ เชอืกมดัหบีมาขาดที นี  จงึเชื อกนัวา่เป็นสถานที ที ไหลุย่เลอืกไวทํ้าสสุาน 
สสุานนี1ถกูทําลายไปเกอืบหมดในชว่งการปฎวิัตวิัฒนธรรม แตไ่ดซ้อ่มสรา้งขึ1นใหมใ่นปี ค.ศ 1982 
ปัจจบุนัไดถ้กูอนุรักษ์ไวใ้หเ้ป็นโบราณสถานสําคญัทางประวัตศิาสตร ์

คํ!า �  รบัประทานอาหารคํ!า ณ โรงแรมที!พกั   
(เมนพูเิศษ....อาหารสี!อยา่งที!ข ึ>นชื!อของไหหลํา—ไกไ่หหลํา ปทูอ้งถิ!นนึ!ง เป็ดพะโล ้เนื>อแกะ
ตงซาน) 

 นําทา่นอสิระชอ้ปปิ1ง ณ ถนนคนเดนิฉโีหลว มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื1อฝากคนทางบา้น 
ที!พกั  OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที!หา้ของการเดนิทาง 
ไหโขว่-กรงุเทพฯ 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั  
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไหโขว่ 
09.25 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไหโขว่ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์เที!ยวบนิที! HU7939 
10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.....................      

 

ฮาวายแหง่เอเชยี ไหโขว่ ซานยา่ 5 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ ไหห่นานแอรไ์ลน ์

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น เด็กเสรมิและไมเ่สรมิเตยีง พกัเดี!ยวเพิ!ม 

วนัที  07-11 ม.ีค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  09-13 ม.ีค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  14-18 ม.ีค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  16-20 ม.ีค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  06-10 เม.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  11-15 เม.ย. 61 21,991 21,991 4,000 

วนัที  12-16 เม.ย. 61 21,991 21,991 4,000 

วนัที  13-17 เม.ย. 61 21,991 21,991 4,000 



   
  

วนัที  18-22 เม.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  20-24 เม.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  25-29 เม.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  27 เม.ย.-01 พ.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  09-13 พ.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  11-15 พ.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  16-20 พ.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  18-22 พ.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  23-27 พ.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  25-29 พ.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  30 พ.ค.-03 ม.ิย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  06-10 ม.ิย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  08-12 ม.ิย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  13-17 ม.ิย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  15-19 ม.ิย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  20-24 ม.ิย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  22-26 ม.ิย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  27 ม.ิย.-01 ก.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  29 ม.ิย.-03 ก.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  04-08 ก.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  06-10 ก.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  11-15 ก.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  13-17 ก.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  18-22 ก.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  20-24 ก.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  25-29 ก.ค. 61 20,991 20,991 4,000 

วนัที  27-31 ก.ค. 61 20,991 20,991 4,000 

วนัที  01-05 ส.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  03-07 ส.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  08-12 ส.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  10-14 ส.ค. 61 18,991 18,991 4,000 

วนัที  15-19 ส.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  17-21 ส.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  22-26 ส.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  24-28 ส.ค. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  29 ส.ค.-02 ก.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  05-09 ก.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  07-11 ก.ย. 61 17,991 17,991 4,000 



   
  

วนัที  12-16 ก.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  14-18 ก.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  19-23 ก.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  21-25 ก.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

วนัที  26-30 ก.ย. 61 17,991 17,991 4,000 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ!น*** 

ทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ราคาขา้งตน้รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รที ี!ดา่นไหหลําเรยีบรอ้ย  

หากทา่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิUในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซี่า 

** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิUเฉพาะผูท้ ี!ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั>น ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นที ระบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึ ง

จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเที ยวทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึ งจะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซื1อหรอืไมซ่ื1อขึ1นอยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทั1งส ิ1น (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาที รา้นกําหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมที ทางรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิaเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ มทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

 

เง ื!อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั1งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ1นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการเปลี ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที ลกูคา้ตอ้งออกตัjวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ของบรษัิทฯเพื อเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั1ง มฉิะนั1นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1น 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000. – บาท 

 3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิaเก็บคา้ใชจ้า่ยทั 1งหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที พักโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั 1งหมดเนื องจากคา่ตัjวเป็นการเหมาจา่ยในเที ยวบนินั1นๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้



   
  

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึ1นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนี>รวม 

1. คา่ตัjวเครื องบนิไป-กลบั ชั 1นประหยัด 

2. คา่โรงแรมที พักตามรายการที ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที ตา่งๆ ตามรายการที ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื องดื มตามรายการที ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที ยวตามรายการที ระบ ุ

6. คา่วซีา่กรุ๊ปฟรทีี ดา่นไหหลํา 

หมายเหต ุ: อัตราดงักลา่ว สาํหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั1น   

(ยื นวซีา่กรุ๊ปฟร ีไมต่อ้งสง่เอกสารสาํหรับทําวซีา่ ใชแ้คส่าํเนาหนา้พาสปอรต์ปัจจุบนั)   

หรอื หากตอ้งการยื นวซีา่แบบเดี ยว คา่ธรรมเนยีมการยื นวซีา่เดี ยว ราคา 1,500 บาท  ถา้เป็นพาสตา่งชาตหิรอืพาสตา่ง

ดา้วตอ้งยื นวซีา่เดี ยวเทา่นั1น 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื>อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื!องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิ!มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบี>ยประกนัเร ิ!มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบี>ยประกนัเร ิ!มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที!มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื!อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที!มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื!อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ1ามัน  

9. นํ1าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นั1น  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครื องบนิตามเงื อนไขของแตล่ะสายการบนิที มกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึ1นเครื องไดท้า่นละ 1 

ชิ1นนํ1าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํ1าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นที เกนิตามที สายการบนิกําหนด 

 

อตัราบรกิารนี>ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที นํ1าหนักเกนิกวา่ที สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํ1าหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิ มเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื องดื ม, คา่อาหารที สั งเพิ มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารที ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิ นและคนขบัรถทา่นละ150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ ม 7% 



   
  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิaที จะเปลี ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี1 เมื อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื นๆที อยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ มเตมิที เกดิขึ1นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที ยวจะสิ1นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิaและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที 

ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื องมาจากมสี ิ งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื นๆ 

5. รายการนี1เป็นเพยีงขอ้เสนอที ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั1งหนึ ง หลงัจากไดส้ํารองที นั งบนเครื อง และ

โรงแรมที พักในตา่งประเทศเป็นที เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี1อาจเปลี ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี1คดิตามราคาตัjวเครื องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัjวเครื องบนิปรับสงูขึ1น บรษัิทฯ สงวนสทิธิaที จะปรับราคาตัjว

เครื องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที เกี ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี ยนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที จะจัดบรกิารทวัรอ์ื น

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนั1นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิaในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 1งสิ1นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นั1น 

9. หากไม่สามารถไปเที ยวในสถานที ที ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 1งสิ1น แตท่ั 1งนี1ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที ยวสถานที อื นๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิaการจัดหานี1โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิa ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที 

เกดิขึ1นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีที ลกูคา้ตอ้งออกตัjวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครั 1ง มเิชน่นั1นทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั 1งสิ1น 

 

เอกสารในการยื!นวซีา่จนีสําหรบัผูท้ ี!ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางที มอีายุการใชง้านไมตํ่ ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ1ว พื1นหลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิ1ม

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สื1อขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติzกเกอร ์หรอืรูปปริ1นจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ี ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั1นกอ่นการสง่เอกสาร

ยื นวซีา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารที ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํ ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี! http://www.consular.go.th/) 



   
  

 -  กรณีที เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกี ยวกบัสถานที ศกึษาสถานที ทํางานตําแหน่งงานที อยูปั่จจุบนัที อยู่ที ทํางานญาตทิี ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นที ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ที มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื นวซีา่ ดงันั1นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ มเตมิหรอืเปลี ยน

ระเบยีบการยื นเอกสาร เป็นเอกสทิธิaของสถานทตู และบางครั1งบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศ ไทยเทา่นั1น 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื องจาก

ผู ้ เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื!นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที!ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ ม 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื นๆ จา่ยเพิ ม 100 บาท 

 - เอกสารที ตอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ที มอีายุการใชง้านไมตํ่ ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิ1ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นที แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี> 

1. ชื อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยที ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ที ถ่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยที มวีวิดา้นหลงั ที ถา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื อยื นทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยที เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปที ปริ1นจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที!ตอ้งจา่ยเพิ!มใหส้ถานฑตูจนี เมื!อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยื นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ มทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ั!งเศสและประเทศยโุรปที!เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี!ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั!งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 



   
  

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี!ยนกฎเกณฑก์ารยื!นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื!องจากสภาวะนํ >ามนัโลกที!มกีารปรบัราคาสูงขึ>น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

นํ >ามนัขึ>นในอนาคต ซึ!งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิUเก็บคา่ภาษนํี >ามนัเพิ!มตามความเป็นจรงิ   

  

**สถานทตูจนีมกีารเปลี!ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี>** 

เอกสารที!ใชป้ระกอบการยื!นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั>งหมดใหค้รบถว้น เพื!อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 

NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    

�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื อคูส่มรส ................................................................................. 

ที อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื อสถานที ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที อยูส่ถานที ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี!ถกูตอ้งที!สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื!องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื อวันที ............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที ............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

รายชื อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) 

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

2. (MISS /MRS / MR) 

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ!มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ั>งนี>เพื!อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที!นี>  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 



   
  

 


