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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 35,888.- 

วนัที ่26 เม.ย. -01 พ.ค. 62 35,888.- 

วนัที ่15-20 พ.ค. 62 35,888.- 

วนัที ่16-21 ม.ิย. 61 35,888.- 

 

 รำคำยงัไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท  
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

หมำยเหต ุ*กรณุำสง่เอกสำรลว่งหนำ้ 20 วนักอ่นเดนิทำง เพรำะตอ้งท ำวซีำ่จนีกอ่นเพือ่ท ำวซีำ่ธเิบต* 
 

 

ทเิบตดนิแดนแหง่หลงัคำโลก ทะเลสำบหยำงห ู

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 

รำคำเพยีง 35,888.- 
รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

• ทเิบต พระรำชวงัโปตำลำ พระราชวงัทีส่งูทีส่ดุในโลก  

• ทเิบต ทะเลสำบหยำงห ูทะเลสาบทีม่นี ้าทีใ่ส ดัง่เป็นอญัมณีทีม่สีฟ้ีาอมเขยีว 

• เฉงิต ูชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิจ ิง่หล ีแหลง่แบรนดเ์นม และ ถนนคนเดนิซุนซลีู ่ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉงิต(ูสนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(17.35-21.45) 

14.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู3  เคำนเ์ตอร ์E หรอื ประต ู

4 เคำ้นเ์ตอร ์G สำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน  ์(3U) โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

17.35 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่3U  8146   

21.45 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิต ูซ ึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่รเิวณลุ่มแมน่ ้าหมนิ ใจกลางมณฑล 

มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

โดยมฤีดูรอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตูมรีาว 10 ลา้น

คน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั ้งศูนย์กลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้น

การศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้

 
 พกัที ่HANGKONG  HOTEL OR SAME  3*  

(โรงแรมใกลส้นำมบนิ เพือ่ควำมสะดวกในกำรตอ่ไฟลท์) 

วนัที ่2 เฉงิต(ูสนำมบนิเฉงิตซุวงหลวิ)-ลำซำ(สนำมบนิลำซำกงุกำร)์(08.40-10.55)-พระรำชวงัโหลวปู

หลนิคำ 

08.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงลาซา Sichuan Airlines โดยเทีย่วบนิที ่3U8697(มอีำหำรเสริฟ์บนเครือ่ง)  

(เทีย่วบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและเวลาบนิ)  
10.55 น. เดนิทางถงึ นครลำซำ เมอืงหลวงของเขตปกครองตนเองทเิบต เมอืงศักดิส์ทิธิแ์ละลกึลับของโลก จุด

ศูนยก์ลางจติวญิาณของชาวพุทธ อยู่สูงเหนือระดับน ้าทะเล 3,650 เมตร เป็นดนิแดนทีร่าบสูง ที่ไดรั้บ

สมญานามว่า “หลังคาโลก” เมอืงลาซาแบง่ออกเป็น 2 ส่วนคอื ลาซาเก่า และลาซาใหม่ โดยแบง่ตาม

ลักษณะของเชือ้ชาตพิลเมอืง สถาปัตยกรรม และวถิชีวีติความเป็นอยู ่ซ ึง่นับว่าเป็นเสน่หอ์ยา่งหนึง่ของ

เมอืงลาซา  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ รับสมัภาระ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)

(17.35-21.45) 
  ✈ HANGKONG HOTEL OR SAME  3* 

2 
เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)

(08.40-10.55)-พระราชวังโหลวปหูลนิคา X 🍽 🍽 BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4 

3 พระราชวังโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดบารฆ์อร-์อารามเซรา 🍽 🍽 🍽 BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4 

4 ลาซา-ทะเลทราบหยางห-ู ลาซา 🍽 🍽 🍽 BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4 

5 
ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)

(10.25-12.35)-รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนคนเดนิซนุซลีู ่ 🍽 
BURKE
RKING  

OK KFC 
🍽 FELTON GLORIA HOTEL OR SAME 5 

6 
รา้นยางพารา-ถนนโบราณจิง่หลี่-เฉิงตู(สนามบนิเฉิงตุซวงหลวิ)-

กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(15.25-18.00) 🍽 🍽 ✈  
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บำ่ย น าท่านชม พระรำชวงัโหลวปูหลนิคำ ซึง่เป็นพระราชวังฤดูรอ้น คู่กบั พระราชวังฤดูหนาวโปตาลา หรอื

อกีชือ่เรยีกวา่ นอรบ์หูลงิฆา มคีวามหมายว่าว่า สวนอัญมณี สรา้งขึน้ในชว่งหลังศตวรรษที ่18 (ตรงกับปี 

พ.ศ. 2298 กอ่นกรุงศรอียุธยาจะแตก 12 ปี) โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดะไลลามะองคอ์ืน่ๆ ได ้

สรา้งต่อเตมิส่วนของตนเองขึน้มาเรื่อย ๆ แมแ้ต่ดาไล ลามะ องค์ที่ 14 ก็ยังไดต้่อเตมิพระราชวังของ

ตนเองกอ่นทีจ่ะหนอีอกจากทเิบต ในบรเิวณโถงรับรองมบีลัลังกเ์ทวราช และงานจติรกรรมฝาผนังเกีย่วกับ

ประสบการณชวีติในแง่มุมต่าง ๆ โดยมกีรอบเป็นภาพเขยีนพุทธชาด น าท่านเดนิทางสู่โรงแรมทีพั่ก ให ้

ทา่นพักผอ่นเพือ่มปรับสภาพรา่งกาย เนือ่งจากเมอืงลาซาเป็นเมอืงทีอ่ยูท่ีร่าบสงู ระยะแรกบางทา่นอาจจะ

มอีาการออ่นเพลยี ปวดหัว หรอือาเจยีน   

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME  4* 

คนืนีข้อใหท้ำ่นพกัผอ่นใหเ้ต็มทีเ่พือ่ปรบัสภำพรำ่งกำย ลำซำ เป็นเมอืงทีอ่ยูส่งูกวำ่ระดบัน ำ้ทะเลมำก จงึมแีรง

กดอำกำศต ่ำ มอีอกซิเจนนอ้ย ร่ำงกำยระยะแรกอำจมอีำกำรอ่อนเพลยี บำงท่ำนอำจจะปวดศรีษะ หรอื

ทอ้งเสยี ทอ้งอดื หรอืคลืน่ไส ้อำเจยีน จงึควรนอนพกัผอ่นใหม้ำกพอ เมือ่ตืน่ข ึน้มำจะไดส้ดชืน่ ส ำคญั ไมค่วร

สบูบหุรีแ่ละดืม่สรุำ ไมค่วรอำบน ำ้ในคนืนี ้ถำ้อำบน ำ้ อยำ่ใหน้ำนเกนิ 5-10 นำท ี

วนัที ่3 พระรำชวงัโปตำลำกง-อำรำมโจคงั-ตลำดบำรฆ์อร-์อำรำมเซรำ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม  พระรำชวงัโปตำลำ ตัง้อยูบ่นยอดเขาแดงซึง่ม ีความสงูประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตา

ลา เป็นอาคารสูง 13 ชัน้ ยาว 400 เมตร กวา้ง 350 เมตร มหีอ้งต่างๆ เกอืบ 1,000 หอ้งเริม่สรา้งเมือ่

ครสิต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตรยิ์ผูย้ ิง่ใหญ่ที่ไดร้วบรวมทิเบต ใหเ้ป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไดส้ าเร็จ คือ 

กษัตรยิ ์ซงจา้น กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริม่ตอ้งการเพยีงจะสรา้งเป็นต าหนักใหแ้ก่ มเหสชีาว

จนีและชาวเนปาลของพระองคเ์อง ต่อมาทรงใชป้้อมแห่งนี้เป็นสถานทีใ่นการศกึษาพระธรรมค าสั่งสอน

ขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้จวบจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเป็นพระลามะ เป็นผูป้กครองประเทศ 

ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสรา้งเดมิ 2 หลังนี้ยังคงเหลือใหเ้ห็นอยู่ท่ามกลางสิง่ก่อสรา้งใหม่ที่ต่อเตมิในยุคหลัง 

อาคารทีต่่อเตมิในชว่งหลังนี้สว่นหลักๆ สรา้งในสมัยของดาไล ลามะ ที ่5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645-1693 

(องคด์าไลลามะ องคปั์จจุบันคอื องคท์ี1่4) เพือ่ใหเ้ป็นพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบง่เป็น 

3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสขีาว, สแีดงและส่วนเชือ่มที่เป็นสเีหลอืง พระราชวังสขีาวเป็นส่วนของ

สงัฆาวาส พระราชวังสแีดงเป็นสว่นพทุธาวาสส าหรับใชท้ ากจิของสงฆแ์ละบรรจ ุพระศพขององคด์าไลลา

มะ (ดาไล ลามะองคท์ี ่5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และหอ้งสมดุทีใ่ชส้ าหรับเก็บพระไตรปิฎก   น าทา่น

ชม วดัโจคงั  (Jokhang Temple) หรอื วดัตำ้เจำซือ่ เป็นวัดทีถ่อืว่าเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวธเิบต

ทัง้มวลเพราะเมือ่มพีธิถีอืศลีกัน นักบวชนับลา้นก็จะเดนิทางมาร่วมกันท าพธิทีีน่ี่สรา้งในสมัยของกษัตรยิ์

ซงจา้น กัมโปเชน่กัน เพือ่ไวเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปทีม่เหสชีาวต่างชาตสิององคข์องพระองค ์

คอื ชาตจินีและเนปาลน าเขา้มายงัธเิบต ศลิปะการกอ่สรา้งมจีุดเด่นตรงทีน่ าเอาศลิปะของ 4 ชาตมิาผสม

กนัคอื ทเิบต จนี เนปาลและแคชเมยีร ์มตี านานเล่ากนัว่ากอ่นทีก่ษัตรยิช์งเซนิกัมโปจะสรา้งวัดตา้เจาซือ่

ไดอ้ธษิฐานว่าพระองคจ์ะโยนแหวนขึน้ไปบนอากาศหากแหวนนัน้ตกลงทีใ่ดก็จะสรา้งวัดลงตรงนัน้ปรากฏ

ว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน ้ากระทบกับหนิทีโ่ผล่ขึน้มา ทันใดนัน้เองนมิติของสถูปก็ปรากฏใหแ้ก่คน

ทั่วไปไดเ้ห็นจงึนับว่าเป็นนมิติรทีด่กีษัตรยิซ์งจา้น กัมโป ก็เลยสั่งใหส้รา้งวัดลงตรงนัน้เอง ภายในวัดมสี ิง่

ส าคัญอยูห่ลายสิง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นหลักฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละความเชือ่ถอืในเรือ่งไสยศาสตร ์ เชน่ รปูปัน้

อนุสาวรยีเ์ป็นยา 2 เม็ดทีส่รา้งเมือ่ 200 ปีก่อน บอกวธิกีารรักษาโรคฝีดาษทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตแต่
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ปรากฏว่ารูปปั้นนี้ถูกผูค้นแอบแกะไปกนิเพือ่รักษาโรคเสยีแลว้ นอกจากนี้ยงัเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูป

ทีพ่ระนางเหวนิเฉงิ น ามาจากประเทศจนีเมือ่ 1,300 ปีกอ่น ซึง่ไดรั้บการกราบไหวแ้ละยอมรับกนัอยา่งมาก

ว่าศักดิส์ทิธิท์ี่สุด  แมแ้ต่พวกขบวนการเรดการด์หรอืกองทัพแดงที่ท าลายทุกอย่างตอนที่มกีารปฏวิัติ

วัฒนธรรมจนีในประเทศจนียงัไมก่ลา้แตะตอ้งพระพุทธรปูองคน์ีเ้ลย 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นเดนิชม ตลำดบำรฆ์อร ์หรอืเรยีกวา่ ตลาดแปดเหลีย่มธเิบต ทีต่ัง้ลอ้มรอบวัดตา้เจาซือ่ และชมวถิี

ชวีติความเป็นอยูข่องชาวธเิบต  น าทา่นชม อำรำมเซรำ ภาษาจนีเรยีกวา่ เซอราซือ่ ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา

ตาตปิูและสรา้งขึน้บนพื้นที่ซ ึง่เคยเป็นที่ตัง้ของกระท่อมที่พระชองฆาปา ศกึษาธรรมะปฎบิัตกิรรมฐาน 

สรา้งโดยศษิยร์ปูหนึง่ของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมือ่ปี ค.ศ. 1419 โดยพระนกิายหมวกเหลอืง ลูก

ศษิยข์องพระสังกัปปะ (ชองฆาปา มอีายอุยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผูก้อ่ตัง้พุทธศาสนา นกิาย

คณุธรรม หรอื นกิายหมวกเหลอืง ตามประวัตเิลา่กนัวา่ ชองฆาปา ก็คอืพระอาจารยข์ององค ์ดาไลลามะที ่

1) อารามแห่งนี้เคยมพีระจ าวัดอยูถ่งึเกอืบ 5,000 รูป เป็นอารามทีรู่จ้ักกันดทีั่วทเิบต ปัจจุบันมพีระจ าวัด

อยู่ประมาณ 300 รูป เป็นวัดที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากวัดเดรปุง มีพระอยู่ประจ ามากกว่า 6000 รูป 

นอกจากนีอ้ารามเซรา ยังเป็นทีเ่ก็บสมบตัทิางพุทธศาสนา เชน่ พระพุทธรปูทีท่ าจากอญัมณีและหล่อจาก

ทองเหลอืง พระคัมภรีท์ีเ่ขยีนดว้ยหมกึสทีอง ทัง้ทีเ่ป็นศลิปะแบบทเิบตและศลิปะแบบอนิเดยี และยงัมสี ิง่

ทีน่่าสนใจอกีอยา่งหนึง่ก็คอื จะมพีระสงฆป์จุฉา วสิชันาหลักธรรม 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่ BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่4 ลำซำ-ทะเลทรำบหยำงห-ู ลำซำ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสำบหยำงห ูหรอืเรยีกวา่ หยุห๋มู ้เป็นทะเลสาบทีม่นี ้าทีใ่ส ดั่งเป็นอญัมณีทีม่สีฟ้ีา 

ถงึสฟ้ีาอมเขยีว  สงูกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 4,441 เมตร มพีืน้ที ่638 ตารางกโิลเมตร เป็นทะเลสาบ

ตดิอันดับ 1 ใน 5 ทีศ่ักดิส์ทิธข์องชาวชจีา้ง(ทเิบต) สัมผัสความสวยของน ้าทีใ่ส  ววิทวิทัศนข์องภเูขาทีม่ี

หมิะปกคลมุ ชมทุง่หญา้อนักวา้งใหญ่ 
 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงลาซา 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่5 ลำซำ(สนำมบนิลำซำกุงกำร)์-เฉงิต(ูสนำมบนิเฉงิตซุวงหลวิ)(10.25-12.35)-รำ้นนวดฝ่ำเทำ้-
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ถนนคนเดนิซุนซลีู ่

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

10.25 น. ออกเดนิทางกลับสูเ่ฉงิต ูโดยสายการบนิ Sichuan Airlines โดยเทีย่วบนิที ่3U8698   

(มือ้กลางวนัจัดเป็น BURKERKING OK KFC กอ่นขึน้เครือ่ง)  

 (เทีย่วบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและเวลาบนิ) 

12.35 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 น าท่านสู่ศูนยส์ุขภาพใหท้่านชม ศูนยว์จิัยแพทยแ์ผนโบราณ นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้า น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนซุนซลีู ่ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

เลอืกชอ้ปเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแบรนดเ์นม 

 

 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่ FELTON GLORIA HOTEL OR SAME 5* 

วนัที ่6 รำ้นยำงพำรำ-ถนนโบรำณจิง่หลี-่เฉงิตู(สนำมบนิเฉงิตุซวงหลวิ)-กรุงเทพฯ(สนำมบนิสุวรรณ

ภมู)ิ(15.25-18.00) 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

น าทา่นแวะเลอืกซือ้สนิคา้จากยางพารา ทีร่า้นยางพารา เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิง่หลี ่เป็น

ถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้าม

อธัยาศัย 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

15.25 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ 3U8145 

18.00 น. เดนิทางกลับถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทเิบตดนิแดนแหง่หลงัคำโลก ทะเลสำบหยำงห ู6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์  

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 

หมำยเหต ุ

*กรณุำสง่เอกสำรลว่งหนำ้ 20 วนักอ่นเดนิทำง เพรำะตอ้งท ำวซีำ่จนีกอ่นเพือ่ท ำวซีำ่ธเิบต* 
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วนัที ่05-10 เม.ย. 62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 6,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่26 เม.ย.-01 พ.ค. 62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 6,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่15-20 พ.ค. 62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 6,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่16-21 ม.ิย. 61 35,888.- 35,888.- 35,888.- 6,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

 รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

*** หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ *** 

*** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่ก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน/ทา่น/ทรปิ  
8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

  
หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา
ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
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ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 
 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

  

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ  
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION.......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION.......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 
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