
 

 
     

 

   
 
 

 
ประกาศ!!! 

  เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ(เกบ็ค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจริง ซึ�งทางบริษัทยงัไม่ได้รวมภาษีนํ�ามันใหม่ที�อาจจะเกดิขึ�น  

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ จาํนวน � ! หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 
*** ส่วนหวัหนา้ทวัร ์ขึ)นอยู่กบัความเหมาะสมในเรื-องของการบริการ *** 

�กาํหนดการเดนิทาง   01 มถุินายน – 5 กรกฎาคม 7558 
9-;7 / 7;-7= กรกฎาคม 7558 

วนัแรก                              สนามบินสุวรรณภูม ิ

23.45 น. � พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั�น I ประต ู I บริเวณ ISLAND-G  
สายการบิน  SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่าน 

วนัที�สอง      เซินเจิ�น – หมู่บ้านวฒันธรรม - ผ่านชม “ตึก King Key ;11” และ ตึก DI WANG – หล่อหวูเซ็นเตอร์ – ชมโชว์  

04.15 น. ออกเดินทางสู่ เซินเจิ�น โดยสายการบิน  SHENZHEN AIRLINE  เที�ยวบินที� ZH 9004 � 
07.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน นานาชาติเป่าอัน  เมืองเซินเจิ�น เป็นเมืองที�มีความทนัสมยั ซึ� งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ� งเป็น

เมืองใหม่ที�มีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี0 อย่างมาก    
หลงัจากนาํท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village เป็นศูนยแ์สดงชีวิตความ
เป็นอยู่และวฒันธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที�กระจายตามมณฑลต่าง ๆ ทั�วประเทศจีนที�ใหญ่ที�สุด ภายในหมู่บ้าน



 

วฒันธรรม มีที�อยูอ่าศยัของชนเผา่ต่าง ๆ ที�สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทั0งหมด 56 เผ่าทั�วประเทศ ท่ามกลางมวลไมแ้ละ
สายนํ0 าที�ร่มรื�นสวยงามมีชนเผา่เจา้ของบา้นให้การตอ้นรับ มีการแสดงกิจกรรมประจาํเผา่ใหช้ม เช่น การเยบ็ปักถกัร้อย การ
ทาํขนม การร้องรําทาํเพลง จากนั0นนาํท่านผ่านชม “ตึก King Key 100” และ ตึก DI WANG ชมความทนัสมยัและความ
เจริญรุ่งเรืองของเมืองเซินเจิ0น  

12.00 น.  � รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดบั 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 
ดาว ที�อยู่ย่านช้อปปิ� งชื�อดงั เพื�อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ  หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื�อ เป็ด ไก่งวง แพะ
ย่าง กุ้งทอด ติ�มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พเิศษ!!!!! เครื�องดื�มไม่อั�น  เช่น  ชาเขียวหลงจิ�ง   ชาอวู่หลง นํ�าผลไม้ เบียร์
ท้องถิ�น ไวน์แดงท้องถิ�น และ ไอศกรีม ยี�ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร 
โดยที�ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า) 

บ่าย นาํท่านอิสระชอ้ปปิ0 งที� หล่อหวูเซ็นเตอร์ ( มาบุญครองเซินเจิ�น ) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ0 งสินคา้นานาชนิด เช่น 
เสื0อผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , นาฬิกา , เครื�องใชไ้ฟฟ้า และอื�นๆ อีกมากมายในราคาที�ถกูอยา่งไม่น่าเชื�อ ซึ� งส่วนใหญ่เป็น
สินคา้ที�ผลิตเพื�อส่งขายยงัฮ่องกงและต่างประเทศ   

คํ�า     � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารนาํท่าน ชมโชว์ที�หมู่บ้านวฒันธรรม ชมการแสดงโชวแ์สงสีเสียง อนัตระการตาของหมู่บา้นวฒันธรรมพื0นเมือง 

สัมผสักบัการดาํเนินชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยเชื0อสายจีน พร้อมชมการแสดงของชาวเผ่าต่างๆของจีนที�รวบรวมไว ้ณ ที�แห่งนี0
แห่งเดียวและการแสดงที�น่าตื�นตาตื�นใจดว้ยระบบเวทีไฮโดริกที�ทนัสมยัที�สุด ทุ่มทุนสร้างอยา่งมหาศาลดว้ยระบบแสงสี
เสียงอนัตระการตาที� CULTURE VILLAGE  
� พกัที� ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม        ซัวเถา – เฮี�ยงบู้ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง 

เช้า    � รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ซัวเถา ตั0งอยูท่างตอนใตข้องประเทศจีนในมณฑลกวางตุง้ มีชายฝั�งทะเลยาว DEF กิโลเมตร เมืองซวัเถา 
ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถกูยกระดบัฐานะขึ0นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที� GH ก่อนจะกลาย
มาเป็น G ใน I เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อนัประกอบไปดว้ย เซินเจิ0น , จูไห่ , เซี�ยะเหมิน และซวัเถา ในทศวรรษที� HJ 
ปัจจุบนัมีสถานะเทียบเท่ากบัเมืองเซินเจิ0น , จูไห่และเซี�ยะเหมิน ซึ�งเป็นศนูยก์ลางธุรกิจการคา้ในแถบภมิูภาคแถบนี0  นาํท่าน
เดินทางสู่ เฮี�ยงบู้ซัว ตั0งอยูที่�อาํเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศซ่์ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของ
ศาสนาเต๋าที�ใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ ปัจจุบนัเฮี0ยงบูซ้วัไดผ้สมผสานกบัศาสนาพุทธให้เป็นหนึ� งเดียวกนั ให้
ท่านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซึ� งถือเป็นองคจ์ริงที�ทางไทยไดจ้าํลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจิ้Kวถือว่าใน
ชีวิตหนึ� งสําหรับนักธุรกิจจีนแลว้จะต้องมานมสัการสักครั0 งหนึ� ง ซึ� งคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการที� เฮี0 ยงบู้ซัวนี0 แล้ว 
กลบัมากจ็ะทาํการคา้ขึ0นประสบแต่ความสาํเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูที้�มาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศ
และต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวดัมีทั0งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซึ�งเป็นเทวรูปที�รักษาดูแลเรื�องนํ0 า ประดิษฐานปิดทอง
อยู่ในศาลเจา้พร้อมกนันั0นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที�สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่าง
กวา้งขวาง และเป็นสถานที�ที�ชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

เที�ยง � รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่   ไต่ฮงกง  นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นที�นับถือของชาวจีนในเรื�องความเมตตากรุณาของท่าน    ปัจจุบนั
สุสานแห่งนี0 ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน  จนมีความใหญ่โตและสวยงาม   สถานที�ท่องเที�ยว
แห่งนี0 เกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดที�
อาํเภอเวินโจว   มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจิ้�นสื0อ เป็นขา้ราชการชั0นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี      จึงออก
บวชเป็นพระธุดงค ์มาถึงหมูบ่า้นเหอผิงหลี� มณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดั สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน    และช่วยรักษาโรคภยั
ไขเ้จ็บให้แก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ที�เหอผิงหลี� และสร้างศาลเจา้ไวเ้พื�อเป็นการรําลึกถึง
บุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูนี้0  และเป็นแหลง่กาํเนิดของมลูนิธิปอเตก็ตึ0งในประเทศไทย  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...อาหารแต้จิ�ว �� อย่าง 
� พกัที� LONG HU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�        แต้จิxว – วดัไคหยวน - สะพานววัคู่ (ชมภายนอก) - วดัไทย  

เช้า    � รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงแต้จิxว ตั0งอยูด่า้นเหนือของซวัเถา DJ กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ�ง มีประวติัมา E,JJJ กวา่ปี 
นาํท่านเที�ยวชม วดัไคหยวน ตั0งอยูใ่จกลางเมืองแตจิ้Kว สร้างในสมยัราชวงศถ์งัปีค.ศ. NDH และมีการบูรณะต่อเติมเป็นอยา่งดี 
ลกัษณะเป็นวดัจีนโดยทั�วไป ภายในบริเวณวดัมีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่ บริเวณรั0วเป็นแผน่ศิลาแกะสลกัอยา่งสวยงาม 
มีศิลาจารึกสมยัราชวงศถ์งั NH ชิ0น เป็นโบราณวตัถทีุ�หาชมไดย้ากและมีพระไตรปิฎกที�เกบ็รักษาคมัภีร์“ตา้จา้งจิง”N,EIJ เล่ม    

เที�ยง � รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย นาํท่านเที�ยวชม สะพานวัวคู่ (ชมภายนอก) หรือมีอีกชื�อหนึ� งว่า เซียงจื�อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมยั

ราชวงศซ่์งปีค.ศ. GGNJ ใชเ้วลาสร้าง FN ปี สะพานยาว FGF เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบนั
ยงัคงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอย่างดี ซึ� งมีตาํนานเล่าว่า สะพานนี0 ไดถู้กสร้างขึ0นโดยแปดเซียน จากนั0นนาํท่านชม วัดไทย 
ตั0งอยูติ่ดวดัไคหยวน ซึ�งเจี�ยฮุ่ยหยไูดร้วมเงินสมทบของชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทย รวมทั0งใชส้มบติัส่วนตวั สร้างวดั
ไทยขึ0 นเมื�อปีค.ศ. GQHF แล้วเสร็จเมื�อปีค.ศ. GQQE เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย วดัไทยประดิษฐาน
พระพุทธรูปที�อญัเชิญมาจากประเทศไทย ในวดัมีวิหาร เจดียท์รงไทย ออกแบบโดยช่างไทย ปัจจุบนับริเวณวดักวา้งขวาง มี
เก๋งต่างๆอยู่ริมทะเลสาบ จากนั0นนาํท่านแวะร้านถ่านไมไ้ผ่ ชมผลิตภณัฑ์เพื�อสุขภาพที�ผลิตจากถ่านไมไ้ผ่ อาทิเช่น สบู่ 
หมอน เครื�องใชใ้นบา้นต่างๆ เช่นผา้เชด็ตวั ใหท่้านเลือกซื0อเป็นของฝากกลบับา้น    

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร           
� พกัที� LONG HU HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�ห้า          เกาะหม่าสือ – วดัแปะฮวยเจยีม - เซินเจิ�น 

เช้า    � รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่ เกาะหม่าสือ ตั0งอยูบ่ริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นที�ประดิษฐานของเจา้แม่ทบัทิม นาํท่านสักการะ ไฮตงัม่า 

หรือ ศาลเจา้แม่ทบัทิม ซึ� งเป็นเทวนารีทาํให้คลื�นลมสงบ และชาวจีนเชื�อกนัว่าหากตอ้งการให้ชีวิตราบรื�นกใ็ห้มาขอพร ณ 
ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งนี0  ซึ� งเป็นสิ�งศกัดิR สิทธ์คุม้ครองชาวจีนแตจิ้Kวที�อาศยัอยูติ่ดทะเล และมีชีวิตอยูก่บัทะเล และนอกจากนี0
บนยอดเกาะยงัเป็นที�ประดิษฐานขององค์เจา้แม่กวนอิม เกาะหม่าสือนี0 มีความสวยงามดว้ยทิวทศัน์ของทะเลสองสีที�จะ
มองเห็นไดจ้ากบนยอดเกาะ 



 

เที�ยง � รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย  นาํท่านเที�ยวชม วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซึ� งมีการสร้างศาลเจา้ใหญ่โตตามความเชื�อของศาสนาเต๋ามาตั0งแต่

ดั0งเดิมนานหลายร้อยปี และมีการขยายบูรณะใหม่เมื�อ GF ปีที�ผ่านมา ภายในตั0งองคเ์ทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี0
หวางฮ่องเต ้กษตัริยสู์งสุดบนสวรรค ์( พระเจา้หยก ) และเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดงักบักรมต่างๆของจีน
โบราณ พร้อมทั0งกิ0วเทียนเนี0 ยงเนี0ยง เจา้แม่สวรรคช์ั0นเกา้ ซึ� งเป็นมารดาของพระเจา้หยก และแต่ละชั0นของสวรรคก์็ยงัมีเจา้
แมแ่ต่ละองคด์ูแลศาลเจา้แห่งนี0  มีผูค้นศรัทธามากราบไหวม้าก จากนั0นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงเซินเจิ�น เมืองที�มีความ
ทนัสมยั ซึ�งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ�งเป็นเมืองใหม่ที�มีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบรัฐบาล
จีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี0 อยา่งมาก  จากนั0นนาํท่านเลือกซื0อยาแกน้ํ0 าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจาํ
บา้นที�มีชื�อเสียง   

 คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร         
� พกัที� ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�หก        ช้อปปิ� งตลาดตงเหมนิ- กรุงเทพฯ 

เช้า � รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชม หยกจีน ของล ํ0าค่าที� ขึ0นชื�อ ซึ� งชาวจีนมีความเชื�อว่าหยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความ
ยุติธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจืUอยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ�งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความรํ� ารวย ความมีโชค 
รวมถึงทาํให้อายยุืนอีกดว้ยให้ท่านไดเ้ลือกชมหยกที�ไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเครื�องประดบันาํโชค อาทิเช่น กาํไลหยก 
แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ให้ท่านไดเ้ลือกซื0อเป็นของขวญัของฝาก 

เที�ยง       � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน ให้ท่านอิสระชอ้ปปิ0 งสินคา้แบรนดเ์นมพื0นเมือง สําหรับเหล่านกัชอ้ปปิ0 งทั0งหลาย เช่น 
กระเป๋า,รองเทา้,ผา้พนัคอ,ถุงมือ,เสื0อกนัหนาวราคาถกู 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารลิ�มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิ ง   
70.75 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน  SHENZHEN AIRLINE  เที�ยวบินที� ZH 9003 � 
1;.;5 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 
 

ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ    
☺      ☺  ☺  ☺  ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 

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

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง กาํหนดให้มกีาร 0ประชาสัมพนัธ์สินค้าพื�นเมอืงให้นักท่องเที�ยวทั�วไปได้
รู้จกัคอื  บวัหิมะ , หยก , ถ่านไม้ไผ่  ซึ�งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กบันักท่องเที�ยว
ทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ I5 นาที ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั�งสิ�น 

 
 



 

 
 
 

 
 

�กาํหนดการเดนิทาง  01 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 7558 
9-;7 / 7;-7= กรกฎาคม 7558 

อตัราค่าบริการ   ผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่)           ท่านละ      18,888   บาท   
     พกัห้องเดี�ยวจ่ายเพิ�ม             ท่านละ          I,511  บาท 
 
 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี� ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก ซึ�งราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํ�ามนัโลกที�มี

การปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนีํ�ามนัขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ(เกบ็ค่าภาษี
นํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง 

          บริษทัขอสงวนสิทธิR ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั0งนี0 ขึ0นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคา
ดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั0งนี0 ขึ0นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไมค่งที�)  

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
☺ ค่าตัKวเครื�องบินชั0นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่าวีซ่าและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กาํหนดไวใ้นรายการ 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื�องดื�มทุกมื0อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํ0าหนกัสัมภาระท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเกบ็ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มีอายุ

ตั0งแต่ G เดือนขึ0นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง G เดือน ถึง GF ปี และผูที้�มีอายสูุงกว่า NJ ปี ขึ0นไป ค่าชดเชยทั0งหลายตามกรรมธรรม์
จะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์  ทั0งนี0 ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุก
กรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื0อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ 
และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์



 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

� กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ รวม ;71 หยวน ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ�นอยู่กบัความเหมาะสมใน
เรื�องของการบริการ (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % ในกรณทีี�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม และหัก ณ 
ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธิ(ออกใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษัททัวร์
เท่านั�น  

เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั0 งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั0งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เนื�องจากราคานี0 เป็นราคาโปรโมชั�น ตัKวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตัKวเท่านั0น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลง
การเดินทางใดๆ ทั0งสิ0น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิR ในการคืนเงิน  ทั0งหมดหรือบางส่วน
ใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ ;0 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ�นพดูไทยรับที�เซินเจิ�น) ครบ ;5 ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-
กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิR  ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั0งสิ0น และทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 
RMB  /คน  /วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั0งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  บริษทั
ฯ ของสงวนสิทธิR ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั0งสิ0น 

6. โรงแรมที�อยูใ่นรายการเป็นการนาํเสนอเท่านั0น เมื�อทาํการจองอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงโรงแรมซึ�งจะอยูใ่นระดบัเดียวกนัแต่อาจจะไม่ได้
อยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. การยกเลกิ 
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ0นไป คืนเงินทั0งหมด 
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ0นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
7.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั0งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
7.5 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั0งหมดเนื�องจากค่าตัKวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั0นๆ 

หมายเหตุ 

G. จาํนวนผูเ้ดินทางขั0นตํ�าผูใ้หญ่ GF ท่านขึ0นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

2. บริษทัฯ มีสิทธิR ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี0  เมื�อเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

D. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

I. บริษทัฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ0นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตุต่างๆ 

F. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั0งสิ0นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที�
ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั0งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

x. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไมมี่การคืนเงินใดๆทั0งสิ0น แต่ทั0งนี0ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิR การจดัหานี0โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

N. ราคานี0 คิดตามราคาตัKวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัKวเครื�องบินปรับสูงขึ0น บริษทัฯ สงวนสิทธิR ที�จะปรับราคาตัKวเครื�องบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

H.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า x เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั0น 

Q. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั0งสิ0น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื0อ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

GJ. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั0งสิ0น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเที�ยวเอง 

GG. เนื�องจากตัKวเครื�องบินเป็นตัKวราคาพิเศษ เมื�อออกตัKวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัKว
เครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

GE. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั0งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
13.ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัKวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั0 ง  มิฉะนั0นทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั0งสิ0น 

เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดนิทาง 
 1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มกีารชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกดิการชํารุด 
    เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิ0ว 2 ใบ มีพื0นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั0น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั0น และตอ้งไม่ใช่สติUกเกอร์ หรือ

รูปพริ0นซ ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน x เดือน ** ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถา่ยขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือ
รับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

4.  กรณีหนงัสือเดินทางที�นาํมาให้เป็นเลม่ใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนงัสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย เนื�องจากสถานทูตตอ้งการดูวา่ 
ตั0งแต่ปี EJGJ จนถึงปีปัจจุบนั ผูเ้ดินทางเคยเขา้ประเทศจีนมาแลว้หรือไม่  



 

5. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์ หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั0น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั0งแต่หนา้แรกที�มีชื�อของผู้
เดินทาง ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ0นไป  **ถ่ายสําเนาย้อนหลงั 3 เดอืนขึ�น
ไป** *** บญัชีกระแสรายวนั และเดินสะพดั ไม่สามารถใชไ้ดก้บัสถานฑูตจีน 

6. สําเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
7. กรณเีดก็อายุตํ�ากว่า ;5 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ตอ้งแนบสาํเนาสูติบตัรของเดก็, หนงัสือรับรองของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้โดย

แสดงความสัมพนัธว์า่ เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย และสาํเนาสมดุ
บญัชีเงินฝาก ออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั0น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั0งแต่หนา้แรกที�มีชื�อของผูที้�ออก
ค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินที�สามารถรับรองค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั 3 เดือนขึ�นไป** 

8. กรณผีู้เดนิทางไม่มสีมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเ้ดินทางตอ้งมีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางให ้ โดยแนบหนงัสือรับรองของผูที้�ออก
ค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้โดยแสดงความสัมพนัธว์า่ เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผู้
รับรองค่าใชจ่้าย และสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั0น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั0งแต่
หนา้แรกที�มีชื�อของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินที�สามารถ
รับรองค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั 3 เดือนขึ�นไป** 

9. เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
10. ขอ้มลูจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซ่ีา    เล่มที�มี
ปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

11. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั0นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย F-N วนัทาํการ 
(ก่อนออกเดินทาง) 

12.โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื�นวซ่ีาใหม่การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร 
เป็นเอกสิทธิ(ของสถานทูต และบางครั�งบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

13. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัร
ของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย E สัปดาห์ 

14. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 -ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านั0น 

-หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดง
ตนที�สถานทูตจีน 

  ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
      -หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท และหนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  100  บาท 
      -เอกสารที�ตอ้งเตรียม  1.พาสปอร์ต ที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เตม็   



 

              2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ0ว จาํนวน E ใบ รูปใหมถ่่ายมาไม่เกิน x เดือน 
3.ใบอนุญาตการทาํงาน  

      I.หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน  
             F.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั x เดือน 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี� 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ0นซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า (ต่างชาติฝรั�งเศสไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
• ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  800 บาท 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที�ต้องออกตัxวภายในประเทศ (เครื�องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 

**ก่อนทําการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง
บริษทัฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะนั�นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



 

 
 
 
 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 
         เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

            **กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME...........................................................................SURNAME................................................................................ 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบยีน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส................................................................................................................................................ 
ที�อยู่ตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มอืถือ............................................ 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)...........................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี ............................โทรศัพท์บ้าน....................................... ....................... 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................................................................. 
ตําแหน่งงาน......................................................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) .......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี ........................................โทร .............................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     � ไม่เคย     � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�..................................เดอืน.............................ปี.............................  ถึง วันที�.........................เดือน..............................ปี............................... 

ภายใน ; ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ.............................................................................................. 
เมื�อวนัที�..................................เดอืน.............................ปี.............................  ถึง วันที�.........................เดือน..............................ปี............................. 

รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.................................................................................... 
RELATION...................................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME................................................................................... 
RELATION...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเติม  อาจทาํให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทั�งนี�เพื�อ   
       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 



 

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

 


