
 

 

รหัสทัวร GS1902049 

ทัวรจีน เฉินตู จิ่วไจโกว หวงหลง ฝ�ามิติลิขิตสวรรค 6 วัน 3 คืน (8L) 
ทะเลสาบเต๋ียซี   อุทยานแหงชาติจ่ิวไจโกว   ทะเลสาบแรด   ทะเลสาบซูเจ้ิง 

น้ําตกธารไขมุก   ทะเลสาบหาสี   ทะเลสาบแพนดา   ทะเลสาบนกยูง 

ทะเลสาบมังกรคู   อุทยานแหงชาติหวงหลง   ถนนโบราณสถานจ๋ิงหลี่ 

 



 

 

บินดวยสายการบิน ลัคกี้แอร(CTU) : ข้ึนเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
8L812 BKK (กรุงเทพ) - CUT(เฉินตู) 03.20 – 07.10 
8L811 CUT(เฉินตู) - BKK(กรุงเทพ) 00.35 – 02.20 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 
7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                               )-/-/-(  
 
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ช้ัน 4 ประตู

ทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร Q สายการบิน Lucky air โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง   
ขอควรทราบ  :ประเทศ จีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่
ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

 

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองจิ่วไจโกว          (-/L/D)  
03.20 น. ออกเดินทางสู สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยสายการบิน 

Lucky air เท่ียวบินที่ 8L812  (ใชระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

 



 

 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เมืองเฉิงตู ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็ว
กวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอยพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู เมืองจิ่วไจโกว (Jiuzhaigou) (ใชเวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง) เมือง

จิ่วไจโกวตั้งอยูตั้งอยูทางตอนใตสุดของเทือกเขาหมินซาน หางจากเมืองเฉิงตูไปทาง
เหนือ 330 กิโลเมตร ถือเปนสวนหนึ่งของเทศมณฑล Nanping ในเขตปกครอง
ตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาป�า ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน แตเดิม
เมืองจิ่วไจโกวมีหมูบานชาวทิเบต 9 แหงที่ใชชีวิตกันอยางเงียบสงบ อาศัยอยูบริเวณ
ริมธารน้ําเหลาน้ี เน่ืองจากชาวทิเบตนับถือภูเขา น้ํา เหตุน้ีจิ่วไจโกวจึงไดรับการเคารพ
จากชาวทิเบตวาเปน “ขุนเขาธารน้ําอันศักด์ิสิทธ์ิ” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองจิ่วไจโกว (Jiuzhaigou) ระหวางทางผานทาน

สามารถชม ทัศนียภาพ ความงดงามของธรรมชาติที่แทจริงของทะเลสาบเต๋ียซี ภูเขา
หิมะ ใบไมเปลี่ยนสี หากยิ่งเดินทางเขาใกลจ่ิจิ่วไจโกวมากเทาไหร ยิ่งเห็นใบไมเปลี่ยน
สีไดมากขึ้นเร่ือยๆ 
นําทานผานชม เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเปนเมือง
ที่ใชแลกเปลี่ยนสินคาชาวฮ่ันและชาวทิเบต ซึ่งชาวฮ่ันนิยมนําใบชา ผาแพร เกลือและ
ของใชประจําวันมาแลกเปลี่ยนมา แกะ ขนแกะ และหนังสัตวของชาวทิเบต 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า                   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารสมุนไพรจีน 
พักที่ NEW JIUZHAI HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
วันที่ 3 อุทยานแหงชาติจ่ิวไจโกว (รวมรถประจําทางภายในอุทยาน)             (B/L/D)                         
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจ่ิวไจโกว (Jiuzhaigou National Park) ต้ังอยู

หางจาก นครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลซื่อชวน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว 
435 กิโลเมตร  
**จิ่วไจโกวมีช่ือเสียงดานความงามแหงสีสัน ทะเลสาบผุดขึ้นทามกลางหมูแมกไมเขียว
ขจี น้ําใสเปนประกายชุมฉํ่า ยอดเขาหิมะตัดกับทองสีฟ�าคราม เกิดเปนภาพธรรมชาติ
อันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล โดยครอบคลุมพื้นที่กวา 720 ตารางกิโลเมตร 
บนระดับความสูงเฉลี่ยราว 3,500-4,500 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลางของ 



 

 

เทือกเขาหมินซาน  โดยมี ยอดเขากานจือกงไก เปนจุดสูงสุดของอุทยานฯ ที่ 4,764 
เมตร และหุบเขาหยางตงเปนจุดตํ่าสุดที่ 2,000 เมตร ดวยความสวยของอุทยาน
แหงชาติจิ่วไจโกว ไดถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปค.ศ. 1992 ** 
นําทานชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) เปนทะเลสาบขนาดใหญเสนหอันนา
ประทับใจของทะเลสาบแหงนี้คือ หมูเมฆและสายหมอกที่สะทอนทะเลสาบแรดจน
แยกไมออกวาสวนไหนที่เปนทองฟ�า ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ
เชา ใหความงดงามที่แตกตางกันไปในแตละวันอยางนาประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
นําทานชม ทะเลสาบซูเจิ้ง (Shuzheng Lake) เปนทะเลสาบนอยใหญ 19 แหง
ตั้งอยูตามโขดหินลดหลั่นกันลงมาราวชั้นบันได สลับกับแองนํ้าและแนวตนหญาสี
สดใส 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู  (Double Dragon Lake) อยู ใกลกับทะเลสาบ
ประกายไฟ มักมีหงสและเปดแมนดารินมาเลนนํ้าที่ทะเลสาบนี้ ชื่อของทะเลสาบนี้มา
จากแนวหินปูนกนทะเลสาบที่มีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว จากนั้นนําทานชม นํ้าตก



 

 

ธารไขมุก (Pearl Shoal Waterfall) หรือ ซึ่งเปนภาษาทิเบต แปลวาย่ิงใหญและ
อัศจรรย เปนนํ้าตกธารหินปูนขนาดใหญที่สุดในจิ่วไจโกวรูปทรงคลายพัดจีน มีความ
กวาง 310 เมตร สูงถึง 40 เมตร นอกจากนั้นเบื้องหลังของนํ้าตกยังเปนภูเขาขนาด
สูงใหญ ทําใหเปนภาพที่สวยติดตา 
ตอมานําทานชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มีความยาว 310 เมตร มี
รูปรางลักษณะคลายนกยูง มีนํ้าสีฟ�าอมนํ้าเงินในบริเวณนํ้าลึก และสีเขียวมรกตใน
บริเวณน้ําต้ืน ละสงอประกายเปนสีทองยามสะทอนกับแสงแดดพราย ตัวทะเลสาบน้ัน
ตั้งอยูภายในหุบเขาที่เต็มไปดวยตนไมนานาชาติ ยิ่งยามฤดูใบไมเปลี่ยนสีน้ันสีสันของ
ทะเลสาบแหงน้ีจะเต็มไปดวย สีแดง สีเหลืองของใบไมที่รวงหลนในทะเลสาบ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของอุทยาน 
จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบหาสี(Five-flower Lake) เปนทะเลสาบไลระดับสีฟ�า
เขียวอยางสวยงาม สีที่เห็นน้ันเกิดจากแคลเซียมคารบอเนตและพืชนํ้าตางๆ นอกจาก
จะมีสีสันสวยงามแลวยังมีความใสมองเห็นลึกถึงกนสระ ชวงเชาในฤดูใบไมเปลี่ยนสี
สามารถเห็นหมอกลงมาคลอเคลียกับยอดภูเขาตัดสะทอนกับสีน้ําดวย 

 



 

 

นําทานชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เปนทะเลสาบที่มีขนาดใหญที่สุดในจิ่วไจ
โกว มีเน้ือที่กวา 581 ไร แถมยังเปนทะเลสาบที่มีความลึกท่ีสุด ลักษณะของทะเลสาบ
เปนรูปพระจันทรเสี้ยว เกิดจากหิมะที่ละลายจากบนภูเขา นํ้าภายในทะเลสาบเปนสี
ฟ�าสวยงาม รอบดานมีตนไมขึ้นโอบลอม ในชวงฤดูหนาวนํ้าในทะเลสาบแหงนี้ก็จะ
แข็งตัวมีความหนากวา 60 เซนติเมตร ทําใหนักทองเที่ยวทั้งจากในประเทศจีนและ
ตางประเทศตางนิยมมาเลนสเก็ตน้ําแข็งกันที่ทะเลสาบแหงน้ี 
ตอมานําทานชม ทะเลสาบแพนดา (Panda Lake) มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร 
สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบแพนดาจึงเปนหนึ่งในสองะเลสบของจิ่ว
ไจโกวที่ผิวนํ้าจับตัวเปนนํ้าแข็งในฤดูหนาว ระดับนํ้าของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลง
เสมอ เน่ืองจากใตน้ํามีทางน้ําไหลไปยังน้ําตกแพนดา ที่อยูใกลๆ กัน 
** การทองเที่ยวอยูในอุทยานจ่ิวไจโกวอยูที่จํานวนของนักทองเที่ยวในแตละวัน 
ทั้งนี้ขึ ้นอยู กับการรักษาเวลาและปริมาณนักทองเที่ยวในวันนั้นๆ การไดชม
สถานที่มากนอยข้ึนอยูกับหนางานในแตละวัน บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ในกรณีที่ไมไดเขาชมครบทุกท่ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ ในกรณีที่ไม
สามารถเขาอุทยานจิ่วไจโกวได ขอเปล่ียนไปเที่ยว อุทยานแหงชาติซงผิงโกวแทน 
** 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุง 
พักที ่ MINJIANG HAOTING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
วันที่ 4 เมืองจิ่วไจโกว  -    อุทยานแหงชาติหวงหลง(ไมรวมกระเชาข้ึนลง      (B/L/D)                         

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง (Huanglong National Park) อยูใน
อําเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของชนเผาทิเบตอาป�าและเผาเชียง ทางตอนเหนือ
ของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)ของจีนติดตอกับเขตอุทยานแหงชาติจิ่วไจโกว ครอบคลุม
พื้นที่กวา 1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสูงกวาระดับนํ้าทะเล 3,000 – 5,588 



 

 

เมตร โครงสรางทางภูมิศาสตรของหวงหลงมีความซับซอนเปนพิเศษ โดยตั้งอยูบน
ขอบวงบรรจบของพื้นที่ทางธรณีวิทยาที่แตกตางกันถึง 3 ลักษณะ ไดแก เขตที่ราบสูง
ของลุมน้ําแยงซี เขตทุงหญาซงพัน และเขตเทือกเขาฉินหลิ่ง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเมาเสี้ยน (Maoxian) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกฉียงใต
ของมณฑลเสฉวนประชากรสวนใหญเปนชาวเผาเชียง อีกทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุ
หมีแพนดาที่สําคัญของจีนแหงหน่ึง นําทานชมวิวความสวยงามตลอดการเดินทาง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารกวางตุง 
พักที ่ ACME ARGYLE GRAND HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันที่ 5 
     เมืองเฉิงตู-รานยางพารา-รานบัวหิมะ-ถนนโบราณสถานจ๋ิงหล่ี-                                        

     สนามบินเฉิงตูซวงหลิว                                                          ( B/L/D) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (Chengdu) เปนเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู
บริเวณลุมแมนํ้าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน จัดเปน
อันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และ
ดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวาเฉิงตูมีความหมายวา คอย ๆ 
กลายเปนเมือง เน่ืองจากยอนไปเม่ือราว 2,000 ปที่แลว ในสมัยจิ๋นซีฮองเต ไดมีการ
จัดการชลประทานขึ้น เพื่อแกไขปญหานํ้าทวมที่เกิดเปนประจําทุกป เมื่อแกไขปญหา
นํ้าทวมได ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่
เมืองน้ีมากขึ้นเร่ือย ๆ จงึไดช่ือวาเฉิงตู 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานแวะเลือกซื้อของฝาก รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product 
Shop) ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพตางๆที่ผลิต
จากยางพารา จากน้ันนําทานจากน้ันนําทานผอนคลาย นวดฝ�าเทา ที่ศูนยสมุนไพรจีน 
รานยาบัวหิมะ หรือ ครีมเป�าซูถัง สรรพคุณเปนเลิศในดานการรักษาแผลไฟไหม ผุ
พอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาวจีนทุกบานมาแตโบราณ 
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ (Jinli Ancient Street) 
เปนถนนโบราณที่มีสินคาใหทานชอปปم�งไดทั้งของรับประทาน และของฝากของที่
ระลึกเชนหนากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี ้เปนที ่ตั ้งของสถานที่แสดงโชวเปลี ่ยน
หนากากอันโงดังของเมืองเฉิงตู ตอมานําทานเดินถนนคนเดินชูลซีลู 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้เสฉวน 
 
OPTIONAL TOUR : ชมโชวเปลี่ยนหนากาก หากทานไดมาเยือนเฉินตูแลว นี่คืออีกหนึ่งการ
แสดงที่ทานไมควรพลาด  ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากากแตละฉากภายใน
เสี้ยววินาที โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน เปนการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล 
หลายช่ัวอายุคน ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป ราคาบัตร ทานละ 300/หยวน สามารถติดตอ
ไดที่ไกดทองถ่ินหรือหัวหนาทัวร 
 
 
  -สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน- 
 
วันที่ 6 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)                     (-/-/-) 
 
00.35 น.  ออกเดินทางกลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกี้แอร เที่ยวบิน

ที่ 8L811 (ใชระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 45 นาที) 



 

 

02.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ...... พรอมความ
ประทับใจ 
 

************************************************* 
 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน 
อัตราทานละ 

ผูใหญ 2 เด็ก1  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
18ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง (เด็ก
อายุไมเกิน 18ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน
อัตราทาน

ละ 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
14 – 19 ตุลาคม 62 19,889 22,889 22,889 7,500 12,900 
18 – 23 ตุลาคม 62 21,889 24,889 24,889 7,500 12,900 
21 – 26 ตุลาคม 62 21,889 24,889 24,889 7,500 12,900 
25 – 30 ตุลาคม 62 19,889 22,889 22,889 7,500 12,900 
28 ตค. – 02 พย. 62 19,889 22,889 22,889 7,500 12,900 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
01 – 06 พฤศจิกายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 
04 – 09 พฤศจิกายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 



 

 

08 – 13 พฤศจิกายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 
11 – 16 พฤศจิกายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 
15 – 20 พฤศจิกายน 62 15,889 18,889 18,889 7,500 12,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน 

** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท ** 

(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 
 

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,
รานใบชา ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลาราน
ละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน 
/ ทาน / ราน** 

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา



 

 

ทัวร ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวี
ซาเอง ** 

 
**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 

เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง

ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่   
  ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Lucky Air 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 



 

 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 1,000 หยวน)  
× คาวีซาเด่ียวทองเที่ยวเขาประเทศจีนรวมคาบริการ ทานละ 1,800 บาท  

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 10,000 บาท 

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 



 

 

กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลีย่นแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง
บริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  



 

 

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง )ใดๆหามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณี
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 

 **ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของตัว

ทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME.................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
...................................................................................................................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
......................................................................................................................................................................
...........................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน......................................... 
มือถือ................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................................
........................................................................... รหัสไปรษณีย .......................... 
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)................................................. 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 



 

 

กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกท่ีอยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................................
...........................................................................รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม 
    ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป................... 
ถึง วันที.่......................เดือน.......................ป................. 
 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม 
     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป................... 
ถึง วันที.่......................เดือน.......................ป................. 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ 
ภรรยา เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.................................................. 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.................................................. 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.................................................. 



 

 

หมายเหตุ 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทํา
ใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด        
 


